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Q Foto: © Irena Konečná, Etiopie 2006 / Do konce roku 2007 postavila společnost Člověk v tísni v Etiopii 
celkem pět škol pro 1160 dětí. Na snímku děti před první postavenou školou v Asore.
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v loňském roce jsme slavili patnácté narozeniny. Většině 
z nás, kteří máme to štěstí být s Člověkem v tísni více či 
méně od začátku, připadají roky, kdy jsme začínali, straš-
ně vzdálené – tolik míst, zemí, projektů a let mezitím – 
a přitom jako by to bylo včera. Nikdo nepředpokládal, 
že podnik skupiny dobrovolníků, kteří nesouhlasili s válka-
mi v Karabachu a Bosně, ani s mezinárodní politikou, kte-
rá místo řešení nabízela kličky a bezpáteřnost, se překlopí 
do budování renomované instituce. Kdo z nás tehdy, bez-
prostředně po pádu komunismu, tušil co je a jakou roli má 
občanská společnost?

Snažili jsme se těch patnáct let využít. Pracovali jsme 
postupně ve více než čtyřicítce zemí. Pomoc v objemu ně-
kolika miliard korun směřovala přímo k 1 200 000 lidí a ne-
přímo zlepšila podmínky života či životní šance pro další 
3 000 000 lidí. To vše by nebylo možné bez důvěry a ma-
sivní podpory české veřejnosti, bez spolupráce s mnoha 
osobnostmi a institucemi v ČR, jejichž uvažování není se-
bestředné. Naše práce – tedy především pomoc lidem v tís-
ni – by se neobešla ani bez obětavé práce tisíců dobrovolní-
ků, spolupracovníků a důvěry lidí, jako jsou členové Klubu 
přátel Člověka v tísni, kteří nás podporují. Děkujeme, pro 
nás to bylo náročných, ale i nádherných patnáct let.

Minulý rok byl v mnoha ohledech především rokem po-
kračování. Většina programů, které jsou zaměřeny na hu-
manitární pomoc po krizi, na obnovu a rozvoj zasažených 
oblastí, na posilování ochoty pomáhat ve světě a podporo-
vat rozvoj demokracie a ochrany lidských práv, na budování 
vědomí, že je to nejen potřebné a etické, ale zcela samo-
zřejmé, nebýt lhostejnými, když máme to štěstí, že žijeme 
v jedné z třiceti nejrozvinutějších zemí na světě, na pod-
poru sociální integrace a tolerance jinakosti ve společnosti 
u nás doma, na zlepšování inkluzívních schopností našeho 
vzdělávacího systému, na informování, přijímaní a chápání 
vědomostí o složitých lidských a společenských tématech 
ve školách i směrem k veřejnosti, na systémové působení 

v různých strategiích řešení humanitárních, rozvojových, 
sociálních, společenských či lidskoprávních problémů…, 
tedy, většina těchto programů nepřináší žádná řešení za je-
diný rok a proto je potřeba mnohaletého pokračování.

Přesto byl minulý rok v mnohém specifi cký. Zpráva, kte-
rou držíte v rukou, přináší na omezeném prostoru co nej-
více informací o našich aktivitách, výstupech a dopadech 
naší činnosti. O tom z jakých prostředků jsou projekty re-
alizovány, co je jejich podstatou a komu jsou přínosem, 
včetně podrobných fi nančních dat. Věnujeme průhlednému 
výkaznictví velkou pozornost, budeme rádi, když i Vy věnu-
jete zprávě několik minut svého času.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, bez kterých by vý-
sledků minulého roku nebylo možné dosáhnout. Především 
všem, kteří práci Člověka v tísni podporují či s námi spolu-
pracují. Jednotlivcům, institucím i fi rmám. Dobrovolníkům 
a přispěvatelům na různé sbírky a projekty, všem, kteří nám 
vycházejí vstříc a umožňují co největší část prostředků vě-
novat na konkrétní projekty, služby, pomoc. Zvláště bych 
chtěl poděkovat svým spolupracovníkům, protože výsledky 
minulého roku jsou hlavně jejich výsledky.

 MILÍ PŘÁTELÉ, 

Q Foto: © I. Zímová, provincie Balkh, Afghánistán 2008 / Špatná dostupnost pitné vody je jedním 
z problémů v Afghánistánu, na jehož řešení se Člověk v tísni zaměřuje.

Partnerství a podpora:
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ANAEM: Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations

ASRC: Rakousko-švýcarský Červený kříž

CIDA: Canadian International Development Agency

CFC: Center for a Free Cuba

ČRo: Český rozhlas

ČT: Česká televize

ČvT: Člověk v tísni

DWHH: Deutsche Welthungerhilfe

EC: Delegation of the European Commission

ECHO: European Commission Humanitarian Aid Offi ce

EFDP: Evropská nadace pro demokracii skrze partnerství

EHP: Evropský hospodářský prostor

EU: Evropská unie

FAMU: Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění

FAO: Organizace OSN pro výživu a zemědělství

GTZ: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

ICDC: International Committee for Democracy in Cuba

IOM: International Organization for Migration

JPD: Jednotný programový dokument

LPD: Lidská práva a demokracie

MPSV ČR: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MŠMT ČR: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MV ČR: Ministerstvo vnitra ČR

MZV ČR: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

MZe ČR: Ministerstvo zemědělství ČR

NED: National Endowment for Democracy

NSP: National Solidarity Program

NROS: Nadace rozvoje občanské společnosti

OP RLZ: Operační program Rozvoj lidských zdrojů

OSF: Open Society Fund

OSI: Open Society Institute

OSN: Organizace spojených národů

PSI: Programy sociální integrace

RVZRK: Rada vlády pro záležitosti romské komunity

SROP: Společný regionální operační program

UNDEF: United Nations Democracy Fund

UNESCO: United Nations Educational Scientifi c and Cultural Organization

UNICEF: Dětský fond Organizace spojených národů

UNIFEM: United Nations Development Fund for Women

USAID: United States Agency for International Development

 WEBY PROVOZOVANÉ SPOLEČNOSTÍ ČLOVĚK V TÍSNI 

www.clovekvtisni.cz www.peopleinneed.cz

www.rozvojovka.cz

www.skolavafrice.cz

www.stopdetskepraci.cz

www.virusfreegeneration.cz

www.nama.cz

www.madan.cz

www.banat.cz

www.icdcprague.org

www.cubalog.eu

www.hotel-kuba.cz

www.jedensvet.cz www.oneworld.cz

www.jedensvetnaskolach.cz

www.pribehybezpravi.cz

www.bytvobraze.cz

www.varianty.cz

www.chceteho.cz

www.epolis.cz

www.pracovniporadenstvi.cz

www.ceskaghetta.cz

www.spotrebitelskyudel.cz

PIN_2007-CE.indd   4PIN_2007-CE.indd   4 11/12/08   1:31:08 PM11/12/08   1:31:08 PM



7

14

15

32

3

13

23
30

31

16

12 38 44
29

35

9
4

10

43

21

19

34

18

33
22

27

36

20

8
17

41

2811

25 2

39

40

1

6

5

37

 MAPA PŮSOBENÍ 1992–2008 

Afghánistán 2001–20081. 
Albánie 1993, 1997, 19992. 
Angola 2006–20083. 
Arménie 1988, 1998, 2003–20084. 
Bangladéš 20075. 
Barma 1997, 2001–20086. 
Bělorusko 1998–20087. 
Bosna a Hercegovina 1993–19988. 
Bulharsko 19979. 
Čečensko/Ingušsko 1995, 2000–200610. 
Černá Hora 1999–200111. 
Česká republika 1992–200812. 
Demokratická republika Kongo 200813. 
Egypt 200214. 
Etiopie 2003–200815. 
Gruzie 2005–200816. 
Chorvatsko 199317. 
Indie 200718. 
Indonésie 2006–200719. 
Irák 2003–200820. 
Írán 2003–200521. 
Jordánsko 2004–200822. 
Kazachstán 1995–200123. 
Kolumbie 199924. 

Kosovo 1998–200425. 
Kuba 1997–200826. 
Libanon 2006–200827. 
Makedonie 199928. 
Moldavsko 1998, 2003–200829. 
Mongolsko 199330. 
Náhorní Karabach 1993–199431. 
Namibie 2003–200832. 
Nepál 200633. 
Pákistán 2005–200834. 
Rumunsko 1995–200835. 
Řecko 2007–200836. 
Severní Korea 2002–200337. 
Slovensko 1998, 2001–200838. 
Somálsko 199339. 
Srí Lanka 2005–200840. 
Srbsko 2001–200741. 
Španělsko 200242. 
Tádžikistán 199843. 
Ukrajina 1993, 1997, 2001, 2003–200844. 
Velká Británie 1997–200045. 

Barevně jsou označeny země, ve kterých společnost Člověk v tísni působila 

v roce 2007/2008.
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Díky pravidelné fi nanční pomoci lidí sdružených v Klubu přá-
tel Člověka v tísni je možné okamžitě reagovat a vyslat po-
moc do míst, která postihly záplavy, zemětřesení či trpí 
v důsledku válečných konfl iktů. Pravidelné příspěvky dárců 
(obvykle 200 až 300 korun měsíčně) pomáhají zejména v pří-
padech humanitárních krizí. Vedle toho dary putují do zemí, 
kde jsou porušována lidská práva, a poskytují podporu lidem, 
kteří bojují za svobodu. Na konci roku 2007 měl Klub přátel 
téměř 3600 členů.

Srpnové povodně v Indii připravily miliony lidí o střechu 
nad hlavou, zdroje pitné vody a většinu úrody. Z příspěvků 
členů Klubu bylo tisícovce rodin zakoupeno jídlo, základní 
hygienické potřeby a léky.

V Bangladéši získaly pomoc Klubu přátel stovky rodin, 
které připravil o přístřeší ničivý cyklon. Bouře o rychlosti 
250 km v hodině za sebou zanechala miliony lidí v zoufalé 
situaci. Nejhůře postižení obdrželi hlavně potraviny a léky, 
deky a materiál na výrobu provizorních obydlí.

Koncem roku 2007 začal Klub přátel nakupovat učebnice 
a sešity pro afghánské ženy a dívky, které se učí číst a psát. 
Předtím jim to nedovolila válka nebo hnutí Taliban.

Podporu Klubu získali lidé žijící v totalitních režimech 
světa. V Barmě, kde vojenský režim krvavě potlačil demo-
kratizační hnutí vedené buddhistickými mnichy, pomohl 
obětem represí a rodinám politických vězňů. Podobně Klub 
podpořil disidenty na Kubě, v Bělorusku a v Podněsteří.

Klub zároveň pomohl při fi nancování zázemí pražské kan-
celáře Člověka v tísni.

Členové Klubu přátel dostávají informace o využití darů 
a zdarma akreditaci na festival dokumentárních fi lmů Jeden 
svět. Pokud je Vám myšlenka lidské solidarity blízká, staňte 
se členem i Vy.

Všem dosavadním členům děkuje Klub přátel Člověka 
v tísni za jejich trvalou podporu!

 KLUB PŘÁTEL 

Q Foto: (CC) Robert Coles, Barma 2007 / Tzv. šafránovou revoluci vedenou buddhistickými mnichy ukončila barmská vláda krvavým 
rozháněním demonstrantů a jejich vězněním. Člověk v tísni poskytuje v Barmě přímou fi nanční pomoc demokratickému hnutí.

Humanitární
a rozvojová pomoc
50 %

Podpora nových projektů
a činnosti organizace

25 %

Obrana lidských práv
25 %

POUŽITÍ DARŮ SHROMÁŽDĚNÝCH V KLUBU PŘÁTEL

2003 2004 2005 2006 2007

1785

3600

1510

945

286

POČET ČLENŮ KLUBU PŘÁTEL V LETECH 2003–2007

6
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Humanitární a rozvojová sekce Člověka v tísni pracovala 
v roce 2007 v 17 zemích v Asii, Africe a Evropě. V 11 z nich 
fungovala stálá kancelář, ostatní programy zajišťovaly part-
nerské organizace či koordinátoři krátkodobými výjezdy. 
Činnost sekce v zahraničí zajišťovalo 37 převážně českých 
a více než 425 místních zaměstnanců. Pražské ústředí za-
městnávalo 32 lidí, kteří se věnovali strategickému a fi nanč-
nímu řízení a informačním programům.

V roce 2007 jsme v reakci na živelné katastrofy vyhlási-
li tři menší sbírky SOS, které umožnily doručit humanitár-
ní pomoc obětem záplav v indickém Biháru, cyklonu Sidr 
v Bangladéši a požárů v Řecku. K humanitární práci jsme 
se vrátili i na Srí Lance, kterou zasáhla nová vlna ozbroje-
ného konfl iktu.

Největší mise v Afghánistánu s více než 230 zaměstnan-
ci a obratem přes 55 milionů Kč společně s misemi na Srí 
Lance a v Iráku působily ve složitém bezpečnostním pro-
středí, kde největší rizika nesly při práci v terénu týmy 
místních zaměstnanců. Patří jim za to naše uznání a dík.

Nejdůležitější oblastí rozvojových programů zůstalo 
vzdělávání. V Etiopii se podařilo začlenit nové vzdělávací 
metody do ofi ciálních osnov, v Angole se práce soustředila 
na stavbu škol a vzdělávání učitelů. V Afghánistánu pokra-
čovala komplexní obnova celostátní sítě zemědělských in-
stitutů, která zahrnuje i celkovou revizi učebních osnov.

Mise v Arménii, Gruzii, na Srí Lance a na Blízkém výcho-
dě se mimo jiné věnovaly podpoře ekonomické soběstač-
nosti místních obyvatel. Díky malým grantům, školením 
a metodickému vedení vznikly desítky živností a stovky 
pracovních míst, v Iráku byly úspěšné rekvalifi kační kurzy 
pro ženy. Věříme, že právě tyto programy pomohou položit 
základ trvalého rozvoje v chudých oblastech.

V roce 2007 jsme se ve větší míře věnovali projektům 
zaměřeným na zemědělství a udržitelný vztah k životnímu 
prostředí. V Angole jsme otevřeli ukázkovou farmu, zavádí-
me chov drůbeže a zakládáme drobná zemědělská družstva. 

V Kašmíru pokračoval projekt odpadového hospodářství 
a víceletý program v Afghánistánu se věnoval ochraně po-
vodí řeky Kunduz.

Po sedmi letech ukončila svou práci mise v Srbsku, kde 
její úkoly převzaly místní organizace.

Prohlubovali jsme spolupráci s Evropskou komisí a part-
nerskými organizacemi z Alliance 2015 a k tomu se rozrost-
la řada víceletých projektů fi nancovaných českou veřejností 
prostřednictvím vládních dotací. Významný zdroj inspirace 
pro nás nadále představuje členství v evropských platfor-
mách a sítích Concord, VOICE, Eurostep či českém FoRS.

OBJEM AKTIVIT: 217 309 000 Kč

 HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC 

Q Foto: © V. de Abreau Lima, okres Kuemba, Angola 2007 / Ve zrekonstruovaném agrárním 
centru provozuje Člověk v tísni ukázkovou farmu, kde školí místní farmáře.

Členství:

Etiopie
6,3 %

Gruzie
2,4 %Irák

8,1 %

Afghánistán
25,7 %

Angola 3,5 %

Arménie 1,3 %

Česká republika
3,8 %

Ostatní 3,9 %

Srí Lanka
28,5 %

Namibie
5,1 %

Pákistán
8,4 %

Ruská federace 1,0 %
Srbsko 2,0 %
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 AFGHÁNISTÁN 

Společnost Člověk v tísni působí v Afghánistánu od konce roku 
2001. V roce 2007 se její činnost soustředila na obnovu celo-
státní sítě středních zemědělských škol, komunitní rozvoj a po-
silování místní samosprávy, zlepšování přístupu k pitné vodě, 
zvyšování hygienických standardů a obnovu zdravotní infra-
struktury. Prioritou všech programů nadále zůstává vysoká kva-
lita a dlouhodobá udržitelnost jejich výstupů. I přes zhoršující 
se bezpečnostní situaci začal Člověk v tísni pracovat v nových 

regionech a mise s 10 zahraničními a 220 místními zaměstnan-
ci působila ze 17 kanceláří v osmi provinciích.

VZDĚLÁVÁNÍ
V roce 2007 pokračoval dvouletý koncepční projekt ob-
novy Střední zemědělské školy v Baghlánu. Člověk v tís-
ni dostavěl a vybavil komplex školy, uspořádal školení za-
měřená na zvýšení odbornosti učitelů a kvalitu výuky 

PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ POSKYTOVANÁ SLUŽBA PŘÍJEMCI POMOCI
ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
provincie Baghlán a dalších 11 provincií
MŠMT ČR, Mercy Corps, USAid, sbírka Madan

Střední zemědělská škola Baghlán (vybudování internátu • 
a školní farmy, vybavení školy, školení pro učitele, místní 
správu a farmáře, studijní cesta pro učitele)
Revize kurikula a nové učební plány odborných předmětů• 
Nové učební materiály• 
Školení a kurzy pro učitele• 
Technická dokumentace pro výstavbu školních farem• 

400 žáků, 20 vyškolených učitelů, 30 • 
vyškolených zemědělských techniků
60 učitelů zemědělských škol• 
2000 studentů• 
10 pracovníků ministrstva školství• 
20 specialistů Kabul University, • 
10 specialistů Tádžické agrární 
univerzity v Dušanbe

ŠKOLNÍ ROZVOJOVÝ PROGRAM MADAN
provincie Balkh a Baghlán
sbírka Madan

Provoz informačních stránek projektu www.madan.cz• 
Vybavení a podpora výstavby škol• 

děti z 15 škol v okrese Zare a Čohi• 

OBNOVA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
provincie Kábul a Badachšán
MZV ČR

Výstavba 2 klinik a 1 okresní nemocnice• 158 500 obyvatel okresu Šakardara • 
a Surobi a spádové oblasti Pas Pul

PITNÁ VODA A HYGIENA
provincie Balkh a Paktia
ECHO

Stavba nových zdrojů pitné vody (83 kopaných, ražených • 
a vrtaných studní, 23 chráněných pramenů s rozvody, 60 
postavených a opravených kand, oprava 31 studní)
Nastavení systémů údržby (založení 96 • 
vodohospodářských rad)
Hygiena a sanitární opatření (stavba 351 vzorových toalet)• 

38 940 obyvatel v provincii Balkh • 
a 36 281 obyvatel v provincii Paktia
153 vyškolených údržbářů a 6 • 
mechaniků
18 271 vyškolených lidí• 

NATIONAL SOLIDARITY PROGRAM
provincie Balkh, Baghlán, Nangarhár 
a Paktia
Ministerstvo pro místní rozvoj Afghánistán, Světová banka

Založení a vyškolení 535 vesnických výborů • 
ve 14 okresech
Příprava a realizace 439 subprojektů (dopravní • 
infrastruktura, vodní zdroje, zavlažování, protipovodňová 
opatření, školy, kliniky, komunitní centra, elektrifi kace, 
gramotnostní kurzy, kurzy šití, vyšívání, tkaní koberců, 
chov dobytka)

95 193 rodin v 535 vesnicích ve 14 • 
okresech

OCHRANA POVODÍ ŘEKY KUNDUZ
provincie Kunduz, Tachar a Baghlán
EC

Jedno/dvoutýdenní školení o využívání místních • 
přírodních zdrojů (zalesňování, tepelná izolace domů 
atd.) a udržitelných způsobech obživy (pěstování včel, 
kuřat atd.)

1 500 účastníků 75 školení• 

Q Foto: © Jan Faltus, Afghánistán 2007 / Příprava lůžkové části nemocnice v Surobi v kábulské provincii.
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 AFGHÁNISTÁN 

a zahájil proces revize učebních osnov a výukových mate-
riálů. Na tyto aktivity navázala školení zástupců afghán-
ského ministerstva zemědělství a místních farmářů v mo-
derních praktických zemědělských metodách. Projekt byl 
součástí širšího programu na zkvalitnění výuky na všech 
středních zemědělských školách v Afghánistánu.

Z prostředků veřejné sbírky MADAN určené na podporu 
základních škol a studentů (www.madan.cz) ČvT vybavil 
a podpořil 15 škol, které se nacházejí v obtížně dostupných 
oblastech provincie Balkh.

OBNOVA INFRASTRUKTURY
Člověk v tísni dokončil projekt na zlepšení dostupnos-
ti zdravotní péče v provinciích Kábul a Badachšán, v jehož 
rámci postavil a zprovoznil dvě venkovské kliniky a okres-
ní nemocnici.

PITNÁ VODA A HYGIENA
Člověk v tísni se dlouhodobě snaží zlepšit přístup k pitné 
vodě a hygienické návyky na venkově. V roce 2007 dokon-
čil projekt v provincii Paktia, který zahrnoval stavbu studen, 
vodovodů a latrín, nastavení systému údržby a hygienic-
ká školení. Podobně je zaměřen i nový projekt v provincii 
Balkh na severu země.

MÍSTNÍ ROZVOJ
Od roku 2005 se ČvT podílí na celostátním rozvojovém 
programu NSP (Program národní solidarity), který je za-
měřen na obnovu a rozvoj afghánského venkova. Kromě 
budování infrastruktury je cílem programu zakládání a za-
školování demokraticky zvolených místních samospráv 
se zastoupením žen.  Komunity si vytvářejí rozvojový plán, 
na jehož plnění dostávají dotace od afghánského minister-
stva pro místní rozvoj. Člověk v tísni pak pomáhá připra-
vovat a dozoruje stovky drobných projektů zaměřených 
na rozvoj místní infrastruktury, jako jsou stavby silnic, za-

vlažovacích kanálů, protipovodňových zdí či zdrojů pitné 
vody, stavby škol, zdravotnických zařízení, komunitních 
center a elektrifi kace. Komunity volí i projekty na zvy-
šování gramotnosti nebo školení ve výdělečných činnos-
tech, jako šití, vyšívání, tkaní koberců nebo chov dobyt-
ka. V roce 2007 ČvT zprostředkovával pomoc v provinciích 
Balkh, Baghlán, Paktia a Nangarhár.

Tříletý projekt na ochranu povodí řeky Kunduz se snaží 
přivést místní obyvatele k šetrnějšímu chování vůči okolní 
krajině. Program kombinuje kurzy efektivního využití pří-
rodních zdrojů, alternativní obživy či místního plánování.

OBJEM AKTIVIT: 55 828 000 Kč 

Kromě uvedených vynaložených nákladů společnost na misi použila další prostředky, zejména na stavby. 

Tyto prostředky byly k datu účetní závěrky evidovány jako nedokončený majetek.

Financování: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo 

zahraničních věcí ČR, sbírka Madan, ECHO, Mercy Corps, USAid, Ministerstvo 

pro místní rozvoj Afghánistán a Světová banka

Zemědělské školství
a vzdělávání
10,8 %

Obnova
zdravotnických
zařízení
26,9 %

Pitná voda a hygiena
18,4 %

National solidarity
program
38,1 %

Školní
rozvojový program Madan

0,8 %

Ochrana povodí řeky Kunduz
5,0 %

Q Foto: © I. Zímová, provincie Balkh, Afghánistán 2008 / Osvěta o hygieně je důležitou součástí práce Člověka v tísni v Afghánistánu.
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 SRÍ LANKA 

Na Srí Lance zahájil Člověk v tísni činnost krátce poté, co 
zemi zasáhla v prosinci 2004 ničivá vlna tsunami. V roce 
2007 zde dokončil hlavní projekty související s humani-
tární pomocí a obnovou území postižených přírodní kata-
strofou. Po eskalaci občanského konfl iktu mezi srílanskou 
armádou a Tamilskými tygry pomáhá Člověk v tísni také 
válkou postiženému obyvatelstvu na východě Srí Lanky, 
kde se svými projekty snaží přispět ke stabilitě a dlouho-
dobému rozvoji oblasti. Prioritou se stal návrat lidí zpět 
do jejich domovů, obnova zničených oblastí a přispění 
k ekonomické soběstačnosti regionu.

NOVÉ DOMY PRO OBĚTI TSUNAMI
V roce 2007 dokončil Člověk v tísni projekt stavby rodin-
ných domů zničených tsunami. Prvních 40 domů posta-
vil ČvT v loňském roce ve vesnici Naduuthu. Dalších 110 
nových domů převzali letos obyvatelé původně rybářské 
vesnice Annal Nagar, kteří se sami podíleli na plánování 

stavby domů i na samotné výstavbě. Po nastěhování na-
víc rodiny obdržely materiální podporu určenou k zajiště-
ní ekonomické soběstačnosti.

DOKONČENÍ TSUNAMI PROJEKTŮ
Člověk v tísni otevřel dvě nové školy pro téměř 800 dětí 
a dvě školky, jejichž původní budovy smetla přívalová 
vlna. V oblasti Kuchchaweli zahájil Člověk v tísni ve 4 ves-
nicích na základě socioekonomické analýzy projekt pod-
pory živností.

Člověk v tísni také úspěšně uzavřel zbývající uprchlické 
kempy v oblasti Trinkomalee, na jejichž výstavbě se podí-
lel. Na žádost Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) 
pak asistoval při uzavírání 35 kempů pro oběti katastro-
fy v oblastech Kynnia a Muthur, které postavily jiné ne-
vládní orga nizace. Člověk v tísni dohlédl na to, aby všich-
ni uprchlíci měli kde bydlet a aby byly pozemky v pořádku 
vráceny jejich majitelům.

PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ POSKYTOVANÁ SLUŽBA PŘÍJEMCI POMOCI
NOVÉ DOMY PRO OBĚTI TSUNAMI
SOS Srí Lanka

Dokončení stavby 110 domů zničených tsunami• 110 rodin• 

DOKONČENÍ TSUNAMI PROJEKTU
SOS Srí Lanka, IOM

Rekvalifi kační kurzy a zajištění nového způsobu obživy• 
Uzavření 35 tsunami kempů v oblastech Kýnie a Mutúr• 
Výstavba 2 školek• 
Výstavba 2 škol• 

503 rodin• 
397 rodin• 
200 dětí předškolního věku• 
782 studentů• 

POMOC VÁLKOU ZASAŽENÝM OBLASTEM
SOS Srí Lanka, MZV ČR, Concern, IOM, 
ASRC, HIVOS, FAO, Solidar, DWHH

Rekonstrukce 150 domů• 
Rekonstrukce 9 škol a vybavení 7 škol• 
Rekvalifi kační kurzy pro švadleny• 
Výstavba 110 toalet a hygienická školení• 
Distribuce zemědělských balíčků a školení• 
Podpora zajištění způsobů obživy v oblasti Tirikunámalé• 

150 rodin postižených válkou• 
840 studentů• 
60 návštěvníků kurzů• 
110 rodin• 
1 000 rodin• 
427 rodin• 

KOMUNITNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY
SOS Srí Lanka, USAID, GTZ, ASRC

Výstavba 2 komunitních center, veřejných toalet • 
a autobusové zastávky
Obnova hřiště a tržiště v Tirikunámalé• 
Projekt podpory a vzdělávání místních samospráv• 
Školení pro pedagogy anglického jazyka• 
Školení pro pedagogy předškolního sektoru• 
Drobné projekty na zlepšení kvality výuky• 

300 rodin• 
cca 15 500 obyvatel• 
80 000 obyvatel města Kýnie• 
35 učitelů• 
55 učitelek• 
24 škol – 11 942 studentů, • 
73 školek – 2 412 dětí

Q Foto: © V. Dvořáčková, Annal Nagar, Srí Lanka 2007 / Obyvatelé vesnice Annal Nagar, které vlna tsunami 
připravila o střechu nad hlavou, se podíleli na plánování a stavbě svých nových domovů.
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 SRÍ LANKA 

POMOC VÁLKOU ZASAŽENÝM OBLASTEM
Kvůli válečnému konfl iktu v roce 2006 opustily oblas-
ti Muthur a Eachchilampattai desetitisíce civilistů. Člověk 
v tísni proto v roce 2007 založil v Mutúru kancelář a stal 
se jednou z nejvýznamnějších organizací, která se na vý-
chodě Srí Lanky věnuje válečným uprchlíkům. Za podpo-
ry české vlády a partnerské organizace Concern začal s re-
konstrukcí 150 bombardováním zcela zničených domů. 
ČvT také do konce roku 2007 opravil devět škol a ve spo-
lupráci s IOM postavil více než sto toalet. Ve spoluprá-
ci s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) rozdě-
lil mezi zhruba tisíc rodin zemědělské balíčky. S podporou 
organizace HIVOS pak ČvT ve dvou uprchlických táborech 
uspořádal rekvalifi kační kurzy pro švadleny.

KOMUNITNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY
Člověk v tísni se v roce 2007 podílel na výstavbě komu-
nitní infrastruktury v oblasti Trinkomalee. Ve spolupráci 
s Rakousko-švýcarským Červeným křížem (ASRC) postavil 
tržiště, dvě komunitní centra, dvě hřiště, veřejné záchody 
a autobusovou zastávku. Za podpory agentury USAID a řec-
ké vlády Člověk v tísni také obnovil jedno z největších tr-
žišť ve městě Trinkomalee. Podstatnou součástí projektů 
bylo i posílení křehkých vztahů mezi jednotlivými etniky.

V oblasti Kynnia Člověk v tísni zahájil ve spolupráci s ně-
meckou agenturou pro rozvojovou spolupráci GTZ pilotní 
projekt podpory a vzdělávání místních samospráv. Cílem 
projektu je zvýšení výkonnosti místních samospráv a jejich 
schopnosti vést okres na základě potřeb lidí.

Vzdělávací projekty se zaměřily na školení učitelek 
a učitelů angličtiny a učitelek ve školkách. Granty urče-
né na zlepšení vyučovacích podmínek získaly desítky škol 
a školek. Místní ministerstvo vzdělávání pak požádalo 
společnost Člověk v tísni o rozšíření projektů do oblastí 
Batticaloa a Ampara.

OBJEM AKTIVIT: 62 141 000 Kč

Kromě uvedených vynaložených nákladů společnost na misi použila další prostředky, zejména na stavby. 

Tyto prostředky byly k datu účetní závěrky evidovány jako nedokončený majetek.

Financování: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, SOS Srí Lanka, GTZ, USAID, 

Concern, IOM, HIVOS, FAO, ASRC, Solidar, DWHH

Dokončení tsunami projektů
24,6 %

Komunitní
a vzdělávací projekty

21,5 %

Pomoc válkou
zasaženým

oblastem
7,5 %

Nové domy
pro oběti tsunami
46,4 %

Q Foto: © V. Dvořáčková, Mutúr, Srí Lanka 2007 / Děti skládají písemné zkoušky ve škole, kterou Člověk v tísni zrekonstruoval.
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 PÁKISTÁN 

Člověk v tísni v roce 2007 pokračoval v práci v kašmírském 
okrese Bagh na projektech zaměřených na obnovu po ze-
mětřesení v roce 2005. Současně svou pozornost zaměřil 
na oblast dlouhodobého rozvoje.

V rámci obnovy postavil ČvT sedm škol a 51 dalších vyba-
vil nábytkem, knihovnami nebo počítači, zahájil také stav-
bu střední dívčí školy pro 480 studentek. Také dokončil do-
časné sídlo radnice.

Zemětřesení nejen poničilo infrastrukturu, ale řadě obyva-
tel způsobilo psychické trauma. ČvT se proto věnuje i psycho-
sociální pomoci, kterou již poskytl více než 1200 klientům.

Zásadním problémem Kašmíru, stejně jako celého 
Pákistánu, je dopad lidské činnosti na životní prostředí. ČvT 
se proto zaměřil na sběr a zpracování komunálního odpadu. 
V Baghu společně s představiteli místní samosprávy vybu-
doval první systém sběru odpadu a jeho následného, ekolo-
gicky šetrného uskladnění a zpracování.

OBJEM AKTIVIT: 18 211 000 Kč

Kromě uvedených vynaložených nákladů společnost na misi použila další prostředky, zejména na stavby. 

Tyto prostředky byly k datu účetní závěrky evidovány jako nedokončený majetek.

Financování: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, sbírka SOS Pákistán, 

Evropská komise, Welthungerhilfe

Q Foto: © M. Koreček, Bagh, Pákistán 2007 / Setkávání dětí z venkovských oblastí 
postižených zemětřesením je součástí psychosociální pomoci.

Psychosociální program
42,9 %Obnova školství

26,4 %

Podpora kapacit
místní samosprávy

3,4 %

Střední dívčí škola
8,2 %

Odpadové hospodářství
19,1 %

PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ POSKYTOVANÁ SLUŽBA PŘÍJEMCI POMOCI
OBNOVA ŠKOLSTVÍ
MZV ČR

Stavba 7 zjednodušených školních budov• 
Vybavení do 49 škol• 

Učitelé a žáci 56 základních škol • 
(3000 žáků a 70 učitelů)

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
EC, MZV ČR

Zajištění sběru a svozu odpadu ve městě Bagh• 
Ekologické zpracování odpadu• 
Zdravotnická osvěta• 

32 000 obyvatel města Bagh• 

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROGRAM
Welthungerhilfe, SOS Pákistán

Psychologická pomoc, psychosociální centrum• 
Volnočasový program pro děti a mládež• 
Hygienická osvěta• 
Školení komunitních pracovníků v oblasti sociální práce• 

1200 klientů• 
20 000 účastníků• 
15 000 občanů• 
25 komunitních pracovníků• 

STŘEDNÍ DÍVČÍ ŠKOLA
Welthungerhilfe

Stavba střední dívčí školy v Kaful Gar• 480 studentek střední školy• 

PODPORA KAPACIT MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
MZV ČR

Stavba dočasného sídla pro místní samosprávu• 32 000 obyvatel města Bagh, • 
18 úředníků
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Q Foto: © Jan Faltus, Afghánistán 2007 / Na stavbu školních budov v Angole byly použity materiály dostupné přímo v oblasti.

 ANGOLA 

Po více než dvaceti letech občanské války se Angola stala 
jednou z nejzaostalejších zemí Afriky. Člověk v tísni pracuje 
v poničené provincii Bié, kde v roce 2007 významně rozšířil 
zemědělské a vzdělávací programy.

VZDĚLÁNÍ
Přes 40 % dětí v okrese Kuemba nemá přístup ke vzdělání. 
Člověk v tísni se proto věnuje stavbám škol a pedagogické-
mu a obsahovému vzdělávání učitelů. Důraz klade na zapo-
jení místních komunit do stavebních prací a maximální vy-
užití místních materiálů.

Ve spolupráci s řádem bratrů Marišta připravil výukový 
materiál pro dvouleté dálkové studium, do kterého se zapo-
jilo přes 90 % učitelů z okresu.

ZEMĚDĚLSTVÍ
Občanská válka způsobila zásadní propad zemědělské pro-
dukce. ČvT ve spolupráci s angolskou Charitou začal školit 
farmáře i zástupce vlády a neziskových organizací v nově 
rekonstruovaném Agrárním centru s ukázkovou farmou. 
Vedle toho se zabývá vzorovým chovem drůbeže a zakládá-
ním drobných venkovských družstev.

OBJEM AKTIVIT: 7 515 000 Kč

Kromě uvedených vynaložených nákladů společnost na misi použila další prostředky, zejména na stavby. 

Tyto prostředky byly k datu účetní závěrky evidovány jako nedokončený majetek.

Financování: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo 

zemědělství ČR, UNICEF

Základní vzdělávání (stavby škol)
63,4 %

Vzdělávání učitelů
17,3 %

Zavedení chovu drůbeže
a komercializace zemědělství

7,2 %

Vzdělávání
a podpora farmářů

12,1 %

PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ POSKYTOVANÁ SLUŽBA PŘÍJEMCI POMOCI
ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
MŠMT ČR, UNICEF

Stavby škol• 3 600 dětí v 9 školách• 

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
MŠMT ČR

Pravidelné školící kurzy• 
Ustanovení pedagogického centra• 

177 učitelů• 
280 učitelů• 

VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA FARMÁŘŮ
MZe ČR

Agrární centrum s demonstrační farmou• 
Pravidelná školení farmářů• 
Odborné semináře a publikace• 

200 farmářských rodin• 
100 farmářů• 
Provinční vláda Bié, Charita Angola• 

ZAVEDENÍ CHOVU DRŮBEŽE 
A KOMERCIALIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ
MZe ČR

Stavba vzorové drůbežárny a zavedení chovů drůbeže• 
Založení kooperativ• 
Odborná školení a semináře• 
Mikrokredity• 

200 farmářských rodin• 
60 rodin ze 30 komunit• 
Provinční vláda Bié, Charita Angola• 
400 farmářských rodin• 
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Q Foto: © Jiří Plecitý, Etiopie 2006 / Do konce roku 2007 postavila společnost Člověk v tísni v Etiopii 
celkem pět škol pro 1160 dětí. Na snímku děti před první postavenou školou v Asore.

V roce 2007 pokračovala školení pro učitele základních škol 
v moderních vyučovacích metodách. V druhé polovině roku 
předal Člověk v tísni Centrum moderních vyučovacích me-
tod do správy Pedagogického institutu v Awasse.

Střední školu v Awasse úspěšně absolvovali, a střední vzdě-
lání tak dokončili první studenti. Jejich výsledky přesáhly eti-
opský průměr. Výuku v praktických oborech a sociální podpo-
ru studentů plně převzala místní nevládní organizace Shiny 
Day, kterou založil ČvT. Školu navštěvují studenti, jejichž ro-
diče zemřeli na nemoc AIDS. Díky podpoře mohou pokračo-
vat ve studiu a v budoucnu najít práci.

„Postavme školu v Africe“ je společná sbírka Člověka v tísni 
a Junáka – svazu skautů a skautek ČR. V roce 2007 ČvT díky vy-
braným darům otevřel další dvě školy v Boriche a v Teff o Cheff o.

OBJEM AKTIVIT: 13 680 000 Kč

Kromě uvedených vynaložených nákladů společnost na misi použila další prostředky, zejména na stavby. 

Tyto prostředky byly k datu účetní závěrky evidovány jako nedokončený majetek.

Financování: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, soukromí dárci, EUPLATTFORM

 ETIOPIE 

Zavádění moderních
vyučovacích metod
63,4 %

Zavádění ekologických materiálů
4,4 %Postavme školu v Africe

a zlepšení vybavenosti
škol 23,9 %

Střední škola
v Awasse

a Shiny Day
8,3 %

PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ POSKYTOVANÁ SLUŽBA PŘÍJEMCI POMOCI
ZAVÁDĚNÍ MODERNÍCH VYUČOVACÍCH 
METOD
MŠMT ČR

Centrum pro moderní vyučovací metody v Awasse• 
Měsíční kurzy moderních metod, příručka pro učitele• 
Manuál: Moderní vyučovací směry a jejich aplikace• 
Spolupráce s Addis Abeba University• 
Školení místních vzdělávacích expertů• 
Metodická pomoc učitelům, kurzy angličtiny a počítačů• 

1061 učitelů• 
51 škol zapojeno• 
Studenti pedagogiky• 
40 expertů• 
110 učitelů-absolventů• 

STŘEDNÍ ŠKOLA V AWASSE
MŠMT ČR

Výuka v předmětech střední školy• 154 studentů, 76 absolventů• 

SHINY DAY SOCIAL SERVICES – NEVLÁDNÍ 
ORGANIZACE
MŠMT ČR

Výuka praktických oborů – kuchař, truhlář, krejčí aj.• 
Výroba školního nábytku a školních uniforem• 
Sociální práce, podpora studentů – školní potřeby, léky• 

154 studentů• 
154 studentů• 

POSTAVME ŠKOLU V AFRICE
soukromí dárci

Dokončeny stavby 2 škol (Boricha, Teff o Cheff o)• 
Školní uniformy• 

1000 dětí• 
200 dětí• 

ZLEPŠENÍ VYBAVENOSTI ŠKOL
soukromí dárci

Laboratoř pro střední školu v Awasse• 

ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ
MZV ČR, EUPLATTFORM, soukromí dárci

Testování cihlářské hlíny, standardizace stavebních plánů• 
Školení komunit v technologii• 

20 členů komunit• 
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Q Foto: © Z. Hauková, Keetmanshoop, Namibie 2007 / Během dětského dne, který Člověk v tísni zorganizoval 
v jihonamibijském Keetmanshoopu, si děti také prověřily své znalosti o HIV/AIDS.

Člověk v tísní v Namibii pracuje v jižním regionu Karas, kde 
se věnuje zmírnění dopadů pandemie HIV/AIDS na živo-
ty místních lidí. Chráněná dílna ČvT v Keetmanshoopu za-
městnává především ženy, jejichž rodinní příslušníci, nebo 
ony samy, jsou nakaženi virem HIV. Rukodělné výrobky – 
módní doplňky, dekorace aj. – našly své kupující v Namibii 
i v České republice (více na: www.nama.cz).

Komunitní centra v Keetmanshoopu a Luderitzu zazna-
menala v roce 2007 navýšení zájemců o poskytované služby. 
Ty se zaměřují hlavně na psychosociální stabilizaci klientů 
a rodin postižených HIV/AIDS a na přímou práci s ohrožený-
mi dětmi. Ve své činnosti pokračovalo Centrum přímo sledo-
vané léčby pro pacienty nakažené HIV nebo tuberkulózou.

Od března 2007 se ČvT nově věnuje posilování kapacit 
vládních a nevládních struktur občanské společnosti v boji 
proti HIV a AIDS. Aktivity zahrnují především mobilizaci 
lidí žijících s virem HIV, podporu péče o sirotky a ohrožené 
děti a poskytování malých grantů.

OBJEM AKTIVIT: 11 092 000 Kč

Financování: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo 

zahraničních věcí ČR, soukromí dárci, Evropská komise, HIVOS, ČvT

 NAMIBIE 

Osvěta a podpora
občanské společnosti
v boji s HIV/AIDS
11,7 %

Socioekonomická stabilizace rodin a komunit postižených HIV/AIDS
a oportunními invekcemi 65,1 %

Ztráta imunity – veřejná sbírka
0,2 %

Projekt Yelula – Posilování
kapacit občanské vspolečnosti

v boji proti HIV/AIDS 23 %

PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ POSKYTOVANÁ SLUŽBA PŘÍJEMCI POMOCI
ZTRÁTA IMUNITY – VEŘEJNÁ SBÍRKA
Soukromí dárci

Zdravotnické a sociální služby – nutriční podpora, školní • 
uniformy pro sirotky

75 obyvatel regionu Karas• 

OSVĚTA A PODPORA OBČANSKÉ 
SPOLEČNOSTI V BOJI S HIV/AIDS
HIVOS

Osvětové a prevenční programy• 
Centrum přímo sledované léčby – TBC, AIDS• 
Zvyšování kapacit organizací zabývajících se HIV/AIDS• 

22 000 obyvatel Keetmanshoopu• 
204 klientů• 
15 organizací, 1200 klientů• 

SOCIOEKONOMICKÁ STABILIZACE RODIN 
A KOMUNIT POSTIŽENÝCH HIV/AIDS 
A OPORTUNNÍMI INFEKCEMI V NAMIBII
MPSV

Komunitní výdělečné aktivity – chráněná dílna• 
Sociální práce, poradenství pro postižené HIV/AIDS• 
Podpora pěstounské péče o sirotky• 

40 rodin zaměstnankyň• 
394 rodin v Keetmanshoopu• 
183 rodin v Luderitzu• 

PROJEKT YELULA – POSILOVÁNÍ KAPACIT 
OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V BOJI PROTI 
HIV/AIDS V NAMIBII
EC, MZV ČR, IBIS, HIVOS, vláda Nizozemska, vláda Dánska 

Podpora komunitních a neziskových organizací• 
Mobilizace ohrožených dětí a mládeže žijících • 
s HIV/AIDS, podpora přístupu k pracovním příležitostem
Zvyšování povědomí o právech a sociálních službách• 

40 komunitnich organizací• 
69 000 obyvatel regionu Karas, • 
ohrožené skupiny, nemocní 
HIV/AIDS
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Q Foto: © I. Dokoupil, Eibentál, Rumunsko 2007 / Organizace výroby panenek z přírodních materiálů 
ve vesnicích Eibentál, Rovensko a Svatá Helena tvoří součást podpory krajanům v Banátu.

 RUMUNSKO, SRBSKO 

RUMUNSKO
Dlouhodobá pomoc krajanům pokračovala podporou míst-
ních podnikatelských aktivit, asistencí investorům z ČR 
a rozvojem šetrného cestovního ruchu, který se stal zdro-
jem nových pracovních míst. Do Banátu směřovaly tisíce 
platících turistů, jen obec Sv. Helena navštívily 4000 lidí. 
Nadále rostla nabídka služeb místních obyvatel turistům. 
S  podporou Člověka v tísni vznikla dílna na výrobu pane-
nek v Eibentálu.

OBJEM AKTIVIT RUMUNSKO: 486 000 Kč

Financování: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

SRBSKO
Činnost v Srbsku, kde se Člověk v tísni sedm let věnoval 
zlepšení sociálních služeb a začleňování lidí s mentálním 
postižením do společnosti, byla na konci roku ukončena. 

Místní organizace a instituce samy přebírají odpovědnost 
za pokračující reformu ústavů a pomoc ze zahraničí přestá-
vá být nutností.

Ve stamnickém ústavu ČvT v posledním roce svého pů-
sobení inicioval jak zahrnutí postižených dětí do běžného 
vzdělávání, tak zapojení dětí z normálních škol do činnosti 
ústavu. V pěti mateřských školách se uskutečnil program in-
tegrace zdravotně, sociálně a kulturně znevýhodněných dětí. 
ČvT nadále provozoval informační centrum. Před ukončením 
činnosti předal své programy místním organizacím.

OBJEM AKTIVIT SRBSKO: 4 242 000 Kč

Financování: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR, CIDA

PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ POSKYTOVANÁ SLUŽBA PŘÍJEMCI POMOCI

R
U

M
U

N
SK

O ASISTENČNÍ POMOC RUMUNSKÝM 
KRAJANŮM
MZV ČR

Podpora agroturistiky• 
Podpora rodinných fi rem a podnikání• 
Podpora čerpání z fondů EU• 

61 rodin• 
Vznik 3 fi rem• 
2600 obyvatel 5 vesnic• 

SR
BS

K
O

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI 
POTŘEBAMI V ÚSTAVNÍ PÉČI 
S PERSPEKTIVOU JEJICH INTEGRACE 
DO SPOLEČNOSTI
CIDA, MZV ČR

Vyškolení pracovníků ústavu ve Stamnici• 
Nákup metodických pomůcek• 
Směrnice o rozpoznání vývojových a vzdělávacích • 
potřeb dětí s postižením
Začlenění dětí s postižením do vzdělávacího programu• 
Zvýšení veřejného povědomí o právech dětí • 
s postižením (letáky, plakáty, články v médiích a debaty)

8 seminářů, 2 stáže• 
Klienti ústavu• 
4 dvoudenní školení pro státní • 
správu
52 dětí• 
široká veřejnost• 

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ 
ZE ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ
MPSV ČR

Vybavení školek, školení učitelů a učitelek, vydání • 
odborné příručky, debaty s rodiči

děti v ústavu Nada Naumovič a 5 MŠ• 
35 dětí integrováno• 

PROVOZ INFORMAČNĚ-KONZULTAČNÍHO 
CENTRA „NA DOBROM PUTU“ V BĚLEHRADĚ
MPSV ČR

Správa internetových stránek: www.nadobromputu.com• 
Odborné konzultace pro pracovníky ústavů a rodiče• 
Budování spolupráce nevládních organizací (bulletin, • 
seminář), informování veřejnosti

11 600 návštěv• 
128 konzultovaných případů• 
4 instituce• 
2 organizace materiálně podpořeny• 
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Q Foto: © P. Pinkava, Čarencavan, Arménie 2007 / Majitel autodílny získal grant na rozvoj 
svého podnikání, díky němuž mohl zaměstnat dalších šest lidí.

 ARMÉNIE, GRUZIE, ČEČENSKO 

ARMÉNIE
Projekty společnosti Člověk v tísni se v Arménii zaměřují 
na prevenci nelegální migrace a podporu ekonomické stabi-
lity obyvatel. Prostřednictvím informačního centra, seminá-
řů a pořadů v médiích seznamuje ČvT veřejnost s riziky nele-
gální migrace a azylovou politikou evropských zemí. Pomocí 
malých grantů a půjček podporuje místní podnikatele a je-
jich živnosti, zajišťuje právní a ekonomické poradenství, re-
kvalifi kační kurzy či vzdělávací aktivity pro mládež. Aby 
podpořil občanskou společnost, založil ČvT dvě neziskové or-
ganizace, které se podílejí na jednotlivých projektech.

OBJEM AKTIVIT ARMÉNIE: 2 890 000 Kč

Financování: Ministerstvo vnitra ČR

GRUZIE
Podobné projekty realizuje Člověk v tísni od roku 2005 
i v Gruzii. Soustředí se na podporu podnikatelských akti-
vit, zvyšování zaměstnanosti a rozvoj infrastruktury v bý-
valé hornické oblasti Tkibuli. V roce 2007 ČvT svou čin-
nost rozšířil do dvou dalších oblastí – na náhorní plošině 
Džavachetie pomáhá místním farmářům zlepšit systém 
zpracování mléka a výroby sýrů včetně nastavení odběratel-
ských vztahů a v podhorské oblasti Kazbegi podporuje tu-
ristický ruch. ČvT rozšířil také program usilující o integraci 
Gruzínů vracejících se do země po dlouholeté emigraci.

OBJEM AKTIVIT GRUZIE: 5 255 000 Kč

Financování: Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Polská 

ambasáda, Anaem

PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ POSKYTOVANÁ SLUŽBA PŘÍJEMCI POMOCI

A
R

M
ÉN

IE

PODPORA VYBRANÉ OBLASTI A PREVENCE 
NELEGÁLNÍ MIGRACE
MV ČR

Podpora drobných živnostníků• 
Pořádání rekvalifi kačních kurzů• 
Ekonomické a právní poradenství• 
Informační kampaň o rizicích nelegální migrace• 
Podpora občanské společnosti, budování kapacit• 

16 živnostníků; 65 nových míst• 
420 účastníků kurzů• 
cca 600 konzultací• 
obyvatelé Arménie• 
2 podpořené partnerské NNO• 

G
R

U
ZI

E

PODPORA VYBRANÉ OBLASTI A PREVENCE 
NELEGÁLNÍ MIGRACE
MV ČR

Podpora drobných živnostníků• 
Oprava střech panelových domů• 
Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti• 
Informační kampaň, organizace seminářů• 
Budování kapacit nevládních neziskových organizací• 
Služby a malé granty pro drobné zemědělce• 

8 živnostníků; 20 nových míst• 
8 bloků opraveno• 
6 kroužků po 8–10 dětech• 
obyvatelé Gruzie• 
1 podpořená partnerská NNO• 
cca 40 zemědělců• 

PODPORA TURISMU V KAZBEGI
Polská ambasáda

Podpora turistického ruchu• 
Podpora místní organizace Horský dům• 

2500 obyvatel Kazbegi a turisté• 
1 založená NNO• 

ZPRACOVÁNÍ MLÉKA V DMANISI
MZe ČR

Rekonstrukce a vybavení závodu na zpracování mléka• 
Odběr mléka od drobných farmářů v oblasti• 

3 farmáři• 
40 drobných chovatelů• 

REINTEGRACE GRUZÍNSKÝCH UPRCHLÍKŮ
Anaem

Podpora navrátilců• 15 rodin• 

ČE
ČE

N
SK

O REKVALIFIKAČNÍ CENTRUM
MV ČR

Pořádání rekvalifi kačních truhlářských kurzů • 
v chráněné dílně – skrze místní organizaci CHA 
(Center for Humanitarian Assistance)

přes 120 absolventů• 
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 LIBANON 

V Libanonu působí Člověk v tísni od léta 2006, kdy v zemi 
vypukl válečný konfl ikt. Po poskytnutí bezprostřední huma-
nitární pomoci jeho obětem otevřel Člověk v tísni na jihu 
země stálou kancelář. Ve spolupráci s místními neziskový-
mi organizacemi se práce společnosti zaměřila na psycho-
sociální pomoc pro děti i dospělé a věnovala se obnově in-
frastruktury.

V druhé polovině roku 2007 Člověk v tísni spolu s mezi-
národní organizací Norwegian Refugee Council začal pod-
porovat jednotlivé rodiny a seniory v nejtíživějších život-
ních situacích. Na tuto pomoc navázal projekt realizovaný 
s partnerskou organizací St. Vincent de Paul, zaměřený 
na péči o seniory, kteří se kvůli nedostatečnému sociálnímu 
systému ocitají bez pomoci. V pěti vesnicích na jihu země 
byla otevřena sociální centra pro starší občany. Kromě zá-
kladní lékařské péče centra poskytují i možnost zapojit 
se do různých společenských aktivit.

OBJEM AKTIVIT: 1 249 000 Kč

Financování: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, veřejná sbírka SOS Libanon, 

Česká ambasáda v Libanonu, Societé Saint Vincent de Paul

PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ POSKYTOVANÁ SLUŽBA PŘÍJEMCI POMOCI
PODPORA RODIN NA JIHU LIBANONU
MZV ČR, SOS Libanon

Provoz a vybavení 2 kulturních center pro dospělé• 
Školení sociálních pracovníků• 
Psychosociální a volnočasový program pro děti• 
Školení členů komunitních komisí• 
Dokončení elektrifi kace vesnice• 

150 registrovaných členů• 
50 pracovníků• 
1221 dětí• 
32 členů• 
86 domácností• 

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA OBĚTÍ KONFLIKTU
MZV ČR, SOS Libanon

Poskytování materiální asistence• 
Rekonstrukce a opravy domů seniorů• 
Poskytování léků a léčebných pomůcek• 

12 domácností• 
9 domácností• 
7 seniorů• 

SOCIÁLNÍ CENTRA PRO SENIORY
Česká ambasáda, Societé Saint Vincent de Paul

Otevření 5 center pro seniory ve vesnicích na jihu země• 
Školení sociálních pracovníků a vedoucích center pro • 
seniory

cca 200 seniorů• 
10 pracovníků• 

Podpora rodinám
na jihu Libanonu
47,4 %

Indiviuální podpora obětí konfliktu
24,8 %

Sociální centra pro seniory
27,8 %

Q Foto: © H. Bendová, Borj Rahal, Libanon 2008 / Žena, která se stará o svou tchyni a mentálně 
postiženou sestru, je jednou z těch, kteří získali přímou sociální pomoc.
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Člověk v tísni působí v jižním Iráku od ukončení válečných 
operací v roce 2003. Kvůli přetrvávající nepříznivé bezpečnost-
ní situaci řídí pomoc v oblasti kancelář v jordánském Ammánu.

Vedle  rozvoje zdravotnictví a podpory vnitřních vysíd-
lenců se Člověk v tísni zaměřuje především na budování ob-
čanské společnosti v Iráku. Na základě zkušeností a výsled-
ků dosažených v minulých letech se významná část aktivit 
soustředila na budování kapacit místních nevládních nezis-
kových organizací, rozvoj otevřené komunikace mezi důle-
žitými složkami občanské společnosti a zlepšení spolupráce 
mezi jednotlivými provinčními orgány.

V roce 2007 zahájila irácká mise zdravotnickou osvětu pro 
matky s dětmi do 5 let a organizovala rekvalifi kační semi-
náře pro ženy. Přes 180 žen, které v důsledku války musely 
opustit své domovy, se v jižním Iráku zúčastnilo kurzů šití.

Nadále pokračovala školení porodních asistentek v provin-
ciích Basrah a Missan. Po vypuknutí epidemie cholery v srpnu 
2007 uspořádal Člověk v tísni semináře o zdravotní prevenci 
a zajistil distribuci více než 21 000 informačních letáků.

OBJEM AKTIVIT IRÁK: 17 668 000 Kč

Financování: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, NED, UNDEF, UNIFEM, 

Mezinárodní organizace pro migraci

 IRÁK 

PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ POSKYTOVANÁ SLUŽBA PŘÍJEMCI POMOCI
PODPORA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
MZV ČR, NED, UNDEF, UNIFEM

Školení představitelů neziskových organizací• 
Podpora projektů neziskových organizací• 
Školení úředníků a zastupitelů místních samospráv • 
v Ammánu
Setkání na podporu komunit• 
Školení pro zvolené zastupitelky• 
Panelové diskuze o občanské angažovanosti• 

15 účastníků• 
5 koaličních grantů• 
20 účastníků• 
62 setkání, 2450 účastníků• 
18 účastnic• 
75 účastníků v rámci 2 panelů• 

ZDRAVOTNICTVÍ
IOM

Zdravotní prevence pro matky s dětmi do 5 let• 
Školení porodních asistentek• 
Zdravotní prevence• 

6 211 účastníků seminářů• 
400 účastnic seminářů• 
21 000 rozdaných letáků• 

PODPORA UPRCHLÍKŮ
IOM

Rekvalifi kační kurzy pro ženy• 185 účastnic v provincii Missan• 

Podpora uprchlíků
8,9 %

Zdravotnictví
46,0 %

Podpora občanské
společnosti
45,1 %

Q Foto: © I. Zimová, Amman, Jordánsko 2007 / Iráčtí úředníci přebírají zkušenosti od expertů z České republiky.
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Q Foto: © Concern, Bangladéš 2007 / Cyklon Sidr připravil v Bangladéši o střechu nad hlavou a živobytí 
miliony lidí. Člověk v tísni na pomoc uvolnil z Klubu přátel 500 000 Kč a vyhlásil veřejnou sbírku.

 VEŘEJNÉ SBÍRKY SOS 

Během roku vyhlásil Člověk v tísni tři menší veřejné sbír-
ky SOS na pomoc lidem postiženým živelnými katastrofa-
mi v zahraničí.

SOS INDIE
Na přelomu července a srpna postihly oblast Bengálského 
zálivu nejsilnější monzunové deště za několik posledních 
desetiletí. O život připravily přes tisíc lidí, 30 milionů oby-
vatel přišlo o střechu nad hlavou nebo způsob obživy. ČvT 
pomáhal v severoindickém Biháru prostřednictvím part-
nerské organizace Concern. Nejpostiženější rodiny dostaly 
balíčky obsahující jídlo, tablety na čištění vody, hygienic-
ké potřeby, náčiní na vaření, plachty na provizorní přístřeší 
a další nezbytnosti.

OBJEM AKTIVIT INDIE: 737 000 Kč

Financování: Klub přátel ČvT, SOS Indie

SOS ŘECKO
Letní sucho vyústilo v ničivé srpnové požáry v celém se-
verním Středomoří. Oheň nejsilněji postihl jižní Peloponés, 
kde připravil o obživu tisíce drobných zemědělců, sadařů 
a pěstitelů. Výtěžek z veřejné sbírky završené charitativním 
koncertem byl v prvním čtvrtletí 2008 použit na pomoc po-

stiženým lidem a obnovu normálního života ve třech vesni-
cích v provinciích Messinia a Ilia. Peníze posloužily na ob-
novu sadů, ke koupi olivovníků a k opravě poničených 
domů.

SOS BANGLADÉŠ
V listopadu byl jižní Bangladéš zasažen výjimečně silnou 
tropickou bouří Sidr, která kromě pustošivého větru při-
nesla i rozsáhlé záplavy. Bouře zabila přes 2000 lidí a způ-
sobila rozsáhlé materiální škody. Výtěžek sbírky a fi nance 
uvolněné z Klubu přátel ČvT poskytly zhruba 1000 rodinám 
jídlo, přikrývky, tablety na čištění vody a další nezbytnos-
ti. Distribuce opět proběhla ve spolupráci s irskou organi-
zací Concern.

OBJEM AKTIVIT BANGLADÉŠ: 723 000 Kč

Financování: Klub přátel ČvT, SOS Bangladéš

PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ POSKYTOVANÁ SLUŽBA PŘÍJEMCI POMOCI

IN
D

IE POMOC OBĚTEM ZÁPLAV V BIHÁRU
Klub přátel ČvT, SOS Indie

Distribuce základních komodit (jídlo, potřeby • 
na vaření, plachty, purifi kační tablety atd.)

1000 rodin v okresech Darbhanga, • 
Madhubani and Sitamarhi

Ř
EC

K
O ODSTRANĚNÍ ŠKOD PO POŽÁRECH V ŘECKU

VEŘEJNÁ SBÍRKA
SOS Řecko

Distribuce fi nančních prostředků a sazenic• 30 rodin v provinciích Messinia a Ilia• 

BA
N

G
LA

D
ÉŠ POMOC OBĚTEM CYKLONU SIDR 

V BANGLADÉŠI
Klub přátel ČvT, SOS Bangladéš

Distribuce základních komodit (jídlo, potřeby • 
na vaření, přikrývky, purifi kační tablety atd.)

1000 rodin v okresech Barguna • 
a Pathuakali
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Q Foto: © Uladzimir Hrydzin, Bělorusko 2008 / Běloruská opozice si 25. březen připomíná jako den nezávislosti. 
Vzpomínková shromáždění režim každoročně rozhání za pomoci milice a jednotek speciálního nasazení.

 PODPORA LIDSKÝCH PRÁV A DEMOKRACIE 

Oddělení lidských práv a demokracie (LPD) Člověka v tís-
ni i v roce 2007 výrazně usilovalo o posilování mezinárod-
ní spolupráce a provázanost nevládních organizací zasazu-
jících se o lidská práva a demokratizaci ve světě. Všechny 
aktivity v cílových zemích (Kuba, Barma, Bělorusko, 
Moldavsko, Ukrajina) byly vedeny přesvědčením, že by pod-
pora demokracie měla být jedním z pilířů české a evropské 
zahraniční politiky.

Člověk v tísni fungoval jako důležité školící centrum 
pro předávání středoevropských zkušeností s přechodem 
k demokracii a rozvojem nezávislého občanského sektoru. 
Oddělení LPD zorganizovalo seminář o středoevropských 
zkušenostech s transformací represivních složek, zejména 
pro účastníky z východní a jihovýchodní Evropy. Hostilo 
na několikaměsíčních stážích mladé Bělorusy a Barmánce 
a uspořádalo také větší počet týdenních studijních cest 
pro představitele demokratické opozice či nezávislého 
občanského sektoru z Běloruska, Ukrajiny, Moldavska 
a Barmy.

Člověk v tísni se s dalšími patnácti evropskými organi-
zacemi podílel na vytvoření Evropské nadace pro demokra-
cii skrze partnerství (European Foundation for Democracy 
through Partnership, EFDP). Jedná se o novou iniciativu, 
která chce spojit evropské demokratické hodnoty a zkuše-
nosti s prosazováním demokratických principů. Hlavním 
patronem EFDP je ex-prezident Václav Havel, který oslovil 
další evropské osobnosti k účasti na tomto projektu.

Ve spolupráci s nizozemským a českým ministerstvem 
zahraničních věcí zorganizoval Člověk v tísni v Praze kon-
ferenci o trilaterální spolupráci nevládních organizací 
z Nizozemska, střední Evropy a zemí tzv. nového evropské-
ho sousedství.

Velkým oceněním naší práce se stalo jmenování ředi-
tele Oddělení LPD členem správní rady prestižního World 
Movement for Democracy, instituce sdružující významné or-
ganizace zasazující se o lidská práva a demokracii ve světě.

Již druhým rokem ČvT, v rámci akce „PF do vězení“, vy-
zval veřejnost k poslání vánočního pozdravu politickým věz-
ňům nebo jejich strádajícím rodinám v Bělorusku, Barmě 
a na Kubě.

Člověk v tísni společně s dalšími českými nevládními or-
ganizacemi vytvořil koalici, která usiluje, aby Parlament ČR 
uznal Mezinárodní trestní soud. Česká republika je jedinou 
zemí EU, která tak dosud neučinila.

CENA HOMO HOMINI
Cena Homo Homini za rok 2007 byla udělena Phyu Phyu 
Thin, Su Su Nway a Nilar Thein, které reprezentují odváž-
né ženy bojující za ochranu lidských práv v Barmě ovládané 
vojenskou juntou. Phyu Phyu Thin, členka Národní ligy pro 
demokracii, dlouhodobě brání HIV pozitivní, kteří v barm-
ských nemocnicích nemají zastání. Su Su Nway se prosla-
vila otevřenou kritikou nucené práce. V roce 2000 žalova-
la místní úřady za její organizaci a unikátní soud vyhrála. 
Nilar Thein, členka Skupiny studentů generace 88, za opo-
ziční činnost strávila přes sedm let ve vězení. Všechny tři 
ženy se zúčastnily demonstrací proti barmské juntě na pod-
zim 2007 a za to nesou následky: Su Su Nway byla zatčena, 
zbylé dvě aktivistky se musejí skrývat.
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Rok 2007 byl prvním rokem od vítězství kubánské revolu-
ce, kdy nestál v čele státu Fidel Castro. Situace se ale ne-
změnila. Do vedení země byl dosazen Fidelův mladší bratr 
Raúl a ostrov dál sužuje ekonomická agónie, nerespektová-
ní základních práv a pošlapávání lidské důstojnosti. Drtivá 
většina Kubánců i nadále tráví čas v nekonečných frontách, 
nemá volný přístup k informacím ani nemůže svobodně 
cestovat. V kubánských věznicích je stále kolem 250 poli-
tických vězňů a aktivity občanské společnosti jsou mařeny 
zásahy vládních úředníků a policie.

PŘÍMÁ PODPORA NA KUBĚ
Společnost Člověk v tísni pokračovala v roce 2007 v přímé 
podpoře rodin politických vězňů a nezávislé občanské spo-
lečnosti. Kurýři distribuovali kromě fi nanční podpory, li-
teratury a léků i potřebnou techniku. Důležitá byla pomoc 
kubánským nezávislým novinářům. Člověk v tísni jim posky-
tl fi nanční i technickou podporu a zprostředkoval kontakt 
s evropskými médii, která se návazně stala jejich profesními 
partnery. Podporu získaly nezávislé skupiny podnikající akti-
vity na ochranu lidských práv. Člověk v tísni pro ně připravil 
odborné semináře zaměřené na přípravu, administraci, účet-
nictví a další agendu spojenou s realizací vlastních projektů.

MEZINÁRODNÍ VÝBOR PRO 
DEMOKRACII NA KUBĚ
Sekretariát Mezinárodního výboru pro demokracii na Kubě 
(ICDC) jako součást Oddělení lidských práv a demokra-
cie  ČvT spravoval v roce 2007 agendu výboru, komunikoval 
s jeho členy a podílel se na organizaci všech jeho aktivit. 
Nejdůležitější událostí ICDC se stala berlínská konference. 
Vrcholná schůzka členů výboru se týkala situace na Kubě, 
postoje EU a aktivit evropských institucí, diplomacií i ne-
vládních organizací vůči Kubě.

Na konferenci se setkaly nevládní organizace zabýva-
jící se Kubou sdružené v síti Europe-Cuba Network. Jako 

zakládající člen sítě se ČvT v roce 2007 zaměřil na hledá-
ní nových organizací ve střední a východní Evropě, které 
se chtějí zabývat Kubou, aby jim poskytl know-how a další 
odborné informace.

OSVĚTOVÉ A INFORMAČNÍ 
AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
Člověk v tísni nadále vydával bulletin „Cuba – Europe 
Dialogues“, který vychází ve španělské a anglické ver-
zi. Přináší odborné analýzy a informace a poskytuje pro-
stor pro diskuse týkající se vztahu mezi Kubou a Evropou. 
Je také místem pro prezentaci partnerských organizací za-
bývajících se Kubou. Bulletin má svou elektronickou verzi 
www.cubalog.eu, která se snaží okamžitě reagovat na udá-
losti na Kubě. Důraz na anglickou verzi stránek, který není 
příliš častý, umožňuje oslovit také publikum nehovořící 
španělsky.

V jedné z porot festivalu Jeden svět 2007 zasedl bývalý 
kubánský disident Ramon Colas. Přestože žije v americkém 
exilu, i nadále se podílí nejen na svém projektu nezávislých 
knihoven, ale i například na mapování rasismu na Kubě.

SYMBOLICKÁ VĚZEŇSKÁ CELA V PRAZE
Již počtvrté zorganizoval Člověk v tísni veřejnou akci 
na podporu kubánských politických vězňů. Podobně jako 
v minulých letech tak připomněl české veřejnosti smutné 
výročí brutálního zákroku kubánského režimu proti tamní 
demokratické opozici v březnu 2003.

Financování: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Klub přátel ČvT, NED, CFC, 

SOS Kuba, US Department of State

 KUBA 

Q Foto: © L. Kotek, Berlín, Německo 2007 / Berlínské konference Mezinárodního výboru pro demokracii 
na Kubě se zúčastnil také Frank Calzón, ředitel washingtonského Centra pro svobodnou Kubu.
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Barma v září 2007 zažila největší protivládní protesty 
od povstání v roce 1988. Represivní vojenská junta demon-
strace vedené buddhistickými mnichy potlačila a zatkla ti-
síce lidí. Člověk v tísni proto nadále realizoval projekty 
pomoci se dvěma základními cíli – poskytovat přímou fi -
nanční a informační pomoc barmskému demokratickému 
hnutí a usilovat o jeho výraznější mezinárodní podporu.

PŘÍMÁ POMOC
Člověk v tísni opět podpořil drobnými fi nančními částka-
mi rodiny politických vězňů a dovezl informační materiá-
ly a techniku nezávislým novinářům v Barmě. Nově se rozvi-
nul program na podporu zárodečných nevládních organizací, 
které v Barmě realizují drobné vzdělávací, sociální či zdra-
votnické projekty. ČvT je podpořil formou mikrograntů a po-
skytl jim odborné materiály a konzultace. Součástí projektů 
je i předávání zkušeností z českého přechodu k demokracii. 
Tříměsíční stáží na toto téma prošlo v Česku pět barmských 
studentů. Více než 100 aktivistů se zúčastnilo tří seminářů 
o české transformaci, které Člověk v tísni uspořádal v Thajsku.

Po násilném potlačení demonstrací Člověk v tísni uvolnil 
mimořádnou pomoc z prostředků Klubu přátel a minister-
stva zahraničí. Prostřednictvím partnerů ji distribuoval li-
dem pronásledovaným kvůli své účasti na protestech.

MEZINÁRODNÍ PODPORA
Ve spolupráci s evropskými organizacemi se Člověk v tísni 
účastnil mezinárodních kampaní, například za schválení zá-
vazné rezoluce Radou bezpečnosti OSN. Během podzimních 
protestů koordinátoři informovali o dění v Barmě a usilo-
vali o to, aby mezinárodní společenství přimělo barmský 
vojenský režim k zastavení násilností. Zorganizovali něko-
lik solidárních veřejných akcí v Praze a uspořádali seminář 
o situaci v Barmě v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
Účastnilo se ho více než 100 českých i zahraničních před-
stavitelů politické i nevládní sféry.

OBJEM AKTIVIT: 4 462 000 Kč

Financování: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, NED, Open Society 

Institute, Taiwan Foundation for Democracy, Klub přátel  ČvT

 BARMA 

Q Foto: © J. Valůch, Praha, Česká republika 2007 / Před čínskou ambasádou se sešlo shromáždění na podporu šafránové revoluce v Barmě. 
Účastníci předali zástupcům ambasády výzvu, ve které apelovali na rozhodnější postoj Číny při řešení kritické situace v Barmě.

VYBRANÉ AKTIVITY BARMSKÝCH PROJEKTŮ
Únor Diskuse o situaci v Barmě s politiky, novináři a veřejností v Maďarsku a Rumunsku• 

Březen Návštěva barmské aktivistky v ČR – setkání s politiky, novináři a veřejné diskuse• 

Duben Tříměsíční stáž 4 barmských aktivistů v ČR na téma českého přechodu k demokracii• 

Květen Finanční pomoc rodinám politických vězňů v Barmě a mikrogranty a odborné materiály pro zárodečné nevládní organizace v Barmě• 

Červen Účast 2 barmských aktivistů na semináři o reformách represivních složek v ČR• 

Červenec Týdenní seminář o základech žurnalistiky – 16 nezávislých novinářů v Barmě• 
Třídenní seminář o práci s kamerou – 8 aktivistů v thajsko-barmském pohraničí• 

Srpen Tříměsíční stáž pro barmského nezávislého novináře v Praze• 

Září Akce na podporu barmských demonstrací (2 veřejná shromáždění, petice, rozhovory)• 

Říjen Finanční pomoc osobám pronásledovaným za účast na demonstracích• 

Listopad Seminář o situaci v Barmě v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR• 

Prosinec 3 semináře o české transformaci v thajsko-barmském pohraničí• 
Zprostředkování odborné konzultace exilové televizní stanici Democratic Voice of Burma• 
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Q Foto: © A. Polo, Bělorusko 2007 / Chernobyl Rally je akce, kterou každoročně pořádá běloruská opozice pro připomenutí 
černobylské tragédie. Vláda tuto akci pravidelně zakazuje a demonstrace rozhání pomocí policejních sil.

 BĚLORUSKO 

Člověk v tísni poskytuje již několik let humanitární pomoc 
obětem politického pronásledování v Bělorusku. Pokojné de-
monstrace jsou v této zemi rozháněny s použitím násilí, de-
monstranti čelí vazbě od pěti do patnácti dnů nebo fi nanč-
ním pokutám mnohonásobně převyšujícím jejich příjmy.

Podpora demokratických aktivistů a lidí stíhaných au-
toritativním režimem Alexandra Lukašenka zůstala i v roce 
2007 hlavní náplní běloruských projektů společnosti Člověk 
v tísni. Život těchto lidí se také stal inspirací pro fotogra-
fi ckou výstavu nazvanou Záblesk svobody, která se s úspě-
chem představila v šesti evropských městech.

Další aktivity se zaměřovaly na předání zkušeností s pře-
chodem k demokratickému režimu. Českou republiku proto 
navštívili tři běloruští právníci, kteří se seznamovali s proce-
sem transformace práva v oblasti lidských práv a represivních 
složek. Ve spolupráci se slovenskou nadací Pontis podpořil 
Člověk v tísni pět vědeckých projektů běloruských analytiků, 
vědců a politologů v rámci Belarus Public Policy Fund.

PŘÍMÁ POMOC POLITICKY 
PRONÁSLEDOVANÝM
Člověk v tísni poskytuje z fi nančních zdrojů Klubu přátel 
morální a materiální podporu politicky pronásledovaným 
osobám v Bělorusku a jejich příbuzným. Pomoc dostávají 
hlavně rodiny aktivistů s více dětmi. Ty bývají po zatčení 
jednoho z rodičů odkázány jen na minimální plat a ocita-
jí se ve fi nanční nouzi. Příspěvky slouží i k nákupu obleče-
ní a potravin pro uvězněné, úhradě fi nančních pokut a dal-
ších postihů.

PRÁVNÍ POMOC POLITICKY 
PRONÁSLEDOVANÝM
Na jaře 2007 zahájil Člověk v tísni spolu s běloruskými part-
nery Kampaň preventivní právní pomoci pro občanské ak-
tivisty. Tito lidé mají možnost uzavřít bezplatně smlouvu 
s advokátem, což jim v případě zadržení dává větší možnost 

právní obrany. Ve spolupráci s partnerskou běloruskou orga-
nizací ČvT vydal informační leták, jak se chovat při výsle-
chu tajnou policií – KGB. Cílovou skupinu pro tuto formu 
pomoci tvoří zejména představitelé mládežnických organi-
zací, demokratičtí aktivisté a účastníci pouličních shromáž-
dění a nenásilných protestů.

PODPORA A ŠKOLENÍ 
REGIONÁLNÍCH AKTIVISTŮ
Běloruští aktivisté v regionech zůstávají často ve svých názo-
rech i práci osamoceni. Materiální podpora a školení jim po-
máhají lépe šířit v běloruské společnosti myšlenky demokra-
tizace. Dění v zemi tak nezůstává soustředěno jen na hlavní 
město Minsk. Několik představitelů regionálních organizací 
přijelo na týdenní studijní stáž do České republiky.

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA 
„ZÁBLESK SVOBODY“
Výstava, která vznikala v průběhu roku 2007, dokumentuje 
na příkladu čtrnácti osob – aktivistů, studentů, představi-
telů demokratické opozice, herců a dalších – život lidí, kte-
ří se  zařadili mezi odpůrce Lukašenkova režimu. Výstava 
se konala v šesti hlavních městech Evropské unie (Praha, 
Talin, Brusel, Paříž, Varšava, Bratislava) a doprovázely ji te-
matické večery s promítáním fi lmů o Bělorusku a navazují-
cími besedami.

Financování: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, NED, Sigrid 

Rausing Trust, Klub přátel Člověka v tísni
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Q Foto: © K. Cudlín, Moldavsko 2006 / Moldavsko postihla ekonomická krize, ze země masivně odcházejí lidé 
za prací do zahraničí. Člověk v tísni zde pomáhá těm, kteří zůstávají a snaží se ve svém okolí věci měnit.

 MOLDAVSKO, UKRAJINA 

Moldavsko i Ukrajina jsou země, které mohou ve velké míře 
využít českých zkušeností s přechodem k demokratickému 
fungování společnosti. Budují nyní demokratické instituce, 
jako jsou svobodná média, nezávislý občanský sektor, poli-
tický systém založený na svobodných volbách a silná míst-
ní samospráva.

Po oranžové revoluci v roce 2004 se na Ukrajině začala 
dynamicky rozvíjet média, vznikla řada nových televizních 
kanálů, časopisů i deníků. Jejich základním problémem je 
nedostatek novinářů s dobrým vzděláním a kvalitními novi-
nářskými dovednostmi. Člověk v tísni se zde proto zaměřil 
na práci s mladými novináři a na rozvoj moderního novi-
nářského žánru – investigativní žurnalistiky.

Moldavsko, lavírující mezi politickými přísliby Evropě 
i Rusku, trpí velkou nestabilitou, především ve své separa-
tistické části – Podněstří. Projekty ČvT se proto soustředily 
na posílení nerozvinuté občanské společnosti, na podporu 
aktivit malých organizací a iniciativních skupin, které chtě-
jí měnit věci ve svém okolí.

MOLDAVSKO
Společnost Člověk v tísni podporovala neziskový sektor 
hlavně v Podněstří, které v roce 2007 postihla prohlubující 
se ekonomická krize. Vedení tohoto neuznaného separatis-
tického státního útvaru v čele se samozvaným prezidentem 
Igorem Smirnovem není schopné zabezpečit obyvatelstvu 
základní komodity a sociální jistoty. Region proto trpí ma-
sivním odchodem lidí do zahraničí a také informační blo-
kádou a zvýšenou kriminalitou. Člověk v tísni podporuje ty, 
kdo v oblasti zůstávají a snaží se působit ekologicky, kultur-
ně, společensky či informativně na své okolí.

ČvT vybral v regionu devět neziskových organizací 
a iniciativních skupin, kterým udělil mikrogranty ve výši 
500–1 500 dolarů. Podpořené aktivity byly široké, jednalo 
se o studentské časopisy, činnost mládežnických organiza-
cí, dětské rusko-moldavské divadlo, seminář o investigativ-

ní žurnalistice, ekologické vzdělávání a další. Nejúspěšnější 
držitelé grantů přijeli následně na týdenní školící kurz 
do České republiky, aby se seznámili s fungováním jim po-
dobných organizací. Současně v Podněstří probíhaly školící 
semináře, kde se více než šedesát účastníků učilo psát pro-
jekty, formulovat své zájmy a cíle činnosti.

UKRAJINA
V roce 2007 navázal Člověk v tísni na předešlá školení novi-
nářů na východě Ukrajiny. Centrem aktivit se v tomto roce 
stalo velké industriální město Doněck a jeho okolí. Patnáct 
mladých novinářů se školilo v metodách investigativní žur-
nalistiky, které si následně v praxi vyzkoušeli při psaní člán-
ků o nejrůznějších problémech své oblasti, jako je například 
skladování odpadu z chemické továrny vedle místního je-
zera. Postup při zjišťování informací pravidelně konzulto-
vali s českými i ukrajinskými odborníky. Nejlepší ze sku-
piny mladých novinářů přijeli na studijní cestu do České 
republiky, aby srovnali, jak při investigativní novinářské 
práci postupují jejich čeští kolegové. Jejich články pak vy-
tvořily základ publikace určené k výuce investigativní žur-
nalistiky v Doněcku. Řadu těchto statí vydaly ukrajinské 
noviny a servery.

V Doněcku uspořádala společnost Člověk v tísni také se-
minář pro představitele místní samosprávy, jenž jim před-
stavil české zkušenosti se vznikem a formováním místní 
samosprávy. Seminář se stal i místem setkání a provázání 
místních radních a neziskových organizací.

OBJEM AKTIVIT: 3 338 000 Kč

Financování: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, NED, OSI East East
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 JEDEN SVĚT 

V březnu 2007 se v Praze a v 15 dalších českých městech 
konal již devátý ročník Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních fi lmů o lidských právech Jeden svět, který každo-
ročně pořádá společnost Člověk v tísni. Navštívilo ho celko-
vě rekordních 72 tisíc diváků, kteří si vybírali ze 123 fi lmů 
z celého světa. Rok 2007 byl pro festival úspěšný i jinak: 
UNESCO udělila Jednomu světu Čestné uznání za výchovu 
k lidským právům.

Jeden svět přináší silné dokumentární fi lmy s vysokou in-
formační hodnotou, jež poskytují hlubší porozumění světa. 
Je to festival, který otevírá oči, nabourává stereotypy, nutí 
přemýšlet, vzbuzuje silné emoce, zneklidňuje a zároveň in-
spiruje. Jeden svět je vnitřně hnán přesvědčením, že pro-
ti zlu, nespravedlnosti, potírání základního lidského práva 

na svobodu a potlačování lidské důstojnosti lze bojovat už 
tím, že se odhalí veřejnosti. Zároveň tak vynikne, jaká ne-
smírná síla a hluboké přesvědčení je na straně těch, kteří 
o svobodu, o svá základní práva a důstojnost usilují.

Debaty, které projekce doprovázejí, prohlubují a doplňu-
jí témata jednotlivých snímků a otevírají prostor pro jejich 
ucelené pochopení. S diváky diskutují samotní režiséři nebo 
odborníci na danou problematiku. Vedle toho pořádá festi-
val každoročně několik panelových diskusí, seminářů a work-
shopů. Účastní se jich festivaloví hosté, domácí i zahraniční 
odborníci, zástupci neziskových organizací a veřejnost.

Silný lidský příběh a výpověď dokumentu jsou vedle 
technické kvality hlavními kritérii při výběru fi lmů pro fes-
tival. Dokumenty o hrdinech všedního dne – obyčejných 

PROGRAMY POPIS PROJEKTU
JEDEN SVĚT 2007
Praha 28. 2.–8. 3. 2007
www.jedensvet.cz

35 780 diváků a divaček• 
Pod záštitou Václava Havla, ministra kultury a primátora hl. m. Prahy• 
123 dokumentárních fi lmů, 3 mezinárodní soutěže, nesoutěžní tematické kategorie, unikátní • 
retrospektivy
Účast 120 českých a zahraničních hostů, 370 akreditovaných novinářů• 
8 fi lmů a ukázky z dalších 45 na internetu (326 784 návštěv on-line speciálu)• 
Speciální projekce pro školy navštívilo 7 848 dětí• 
World music, besedy, workshopy• 

JEDEN SVĚT V REGIONECH 35 875 diváků a divaček• 
Ozvěny Jednoho světa v 15 městech• 
Speciální projekce pro školy navštívilo 20 892 dětí• 

FESTIVALOVÉ SPECIÁLY Večer na téma Jeden svět sledovalo 200 000 diváků České televize• 
Střípky Jednoho světa denně promítány na ČT• 
Festivalové speciály na Radiu 1, na ČRo Radio Česko a na Aktuálně.cz• 
Festivalové přílohy v Lidových novinách a v MF Dnes• 

CELOROČNÍ AKTIVITY Spoluzakladatel Ceny Pavla Kouteckého za osobitý dokumentaristický počin, udělované českým • 
fi lmařům
Projekce pro školy, děti z diagnostických ústavů, ve věznicích• 
Filmy Jednoho světa na obrazovce ČT a v artových kinech• 
Ozvěny JS na významných českých festivalech• 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Zakládající člen Asociace lidskoprávních festivalů• 
Celoroční podpora a konzultace lidskoprávním festivalům na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, • 
Ukrajině, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Kosovu, Rusku, Gruzii atd.
Spolupráce s prestižními světovými dokumentárními festivaly• 

Q Foto: © L. Kotek, Česká republika 2007 / Počet návštěvníků festivalu, který se 
každým rokem zvyšuje, dosáhl rekordních 72 000 diváků.
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Q Foto: © L. Kotek, Praha, Česká republika 2007 / Festivaloví diváci a divačky ve frontě na lístky před pokladnou kina Lucerna.

 JEDEN SVĚT 

lidech, kteří se rozhodli bojovat za svá práva nebo proti 
nespravedlnosti – si proto i tento rok vydobyly významný 
prostor mezi promítanými snímky. Drobné technické nedo-
konalosti některých těchto dokumentů vynahrazuje obsah, 
který diváky nenechá bez pohnutí.

Organizátoři festivalu každoročně zvou na festival sta-
tečné a charismatické jednotlivce, kteří mají osobní zkuše-
nost s bojem za dodržování lidských práv. Tito lidé pak tvo-
ří porotu Rudolfa Vrby, která rozhoduje o vítězném fi lmu 
v kategorii Máte právo vědět. V roce 2007 v porotě zasedli: 
Hope Christians (Namibie), Ramón Humberto Colás (Kuba), 
Hseng Noung (Barma), Ina Kulej (Bělorusko) a Gul Rahmán 
(Afghánistán).

FESTIVALOVÁ MĚSTA
Devátý ročník festivalu Jeden svět hostilo šestnáct měst 
v celé České republice: Praha, Bílina, Brno, České Budějovice, 
Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, Mělník, Olomouc, 
Ostrava, Pardubice, Plzeň, Rožnov pod Radhoštěm, Tábor, 
Ústí nad Labem, Zlín.

OBJEM AKTIVIT: 13 390 000 Kč

Financování: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Plzeňský 

Prazdroj, Metrostav, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografi e, 

Evropská unie (Program EU Media), Česko-německý fond budoucnosti, 

Mezinárodní visegradský fond, Britská rada, Britská ambasáda

PROGRAM 9. ROČNÍKU FESTIVALU
FILMOVÉ TEMATICKÉ KATEGORIE Democracy Report• 

Snášenliví – nesnášenliví• 
Německé kulturní jaro• 
České fi lmy• 
Hudba, hra a lidská práva• 
Hledání identity• 
Obchod se ženami• 
Zaostřeno na...• 
Jeden svět dětem• 

RETROSPEKTIVY Latinskoamerický sociální dokument• 
Britský dramadoc• 

SEMINÁŘE A DEBATY Snášenliví – nesnášenliví: Rasismus, nacionalismus a neonacismus v současné Evropě• 
Filmem proti bezpráví a chudobě• 
Obrazy Latinské Ameriky• 
Český dokumentární fi lm v mezinárodním kontextu• 
Debatní večery v Městské knihovně• 
Masterclasses na FAMU• 
Dialog fi lmařů• 

DOPROVODNÉ AKCE Jeden svět on-line (8 fi lmů a ukázky z 45 dalších na internetu)• 
NonComm: sociální spoty• 
Ženy v ohrožení – komponovaná fotografi cká výstava• 
Hudební doprovodné akce• 
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Q Foto: © L. Kotek, Praha, Česká republika 2007 / Nejmladší diváci se účastní promítání dokumentárních fi lmů pro žáky základních škol.

 JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH 

Vzdělávací program Jeden svět na školách nabízí pedago-
gům dokumentární fi lmy a další audiovizuální prostředky 
k běžnému využití ve výuce. Šest let realizace programu 
potvrdilo ohromný potenciál dokumentárních snímků oslo-
vit žáky a studenty. Současné audiovizuální generaci mla-
dých lidí předávají atraktivním a srozumitelným způsobem 
důležité informace, ale i silný emoční zážitek, rozvíjí je-
jich osobnost a posilují schopnost vytvořit si vlastní názor. 
V současné době materiály Jednoho světa na školách využí-
vá již více než 2300 středních a základních škol v ČR.

Intenzivní komunikace s pedagogy a experty pomáhá 
koordinátorům programu zohledňovat konkrétní potřeby 
učitelů i požadavky plynoucí ze současné školské reformy. 
Jedná se především o efektivní zavádění takzvaných průře-
zových témat do výuky.

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
V uplynulém roce společnost Člověk v tísni realizovala již 
třetí ročník projektu Příběhy bezpráví, který prostřednictvím 
projekcí fi lmů a následných besed s pamětníky přibližuje žá-
kům a studentům období komunistického Československa. 
V roce 2007 se do něj zapojilo přes 590 základních a střed-
ních škol. Jeden svět na školách získal prestižní cenu 

Jaromila Jireše za podporu vzniku a šíření nekomerčních 
tvůrčích počinů, již uděluje Asociace režisérů a scénáristů. 
Toto ocenění vyzdvihuje především využívání dokumentár-
ních fi lmů o moderních československých dějinách.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Nedílnou součástí programu jsou také aktivity určené pří-
mo mladým lidem. V rámci Filmových klubů Jeden svět 
uspořádali studenti ve svém volném čase 389 projekcí. Pro 
rozvíjení jejich dovedností v oblasti fi lmové dokumentaris-
tiky uspořádal Člověk v tísni první ročník Mezinárodní školy 
dokumentárního fi lmu Jeden svět. Stále intenzivnější spolu-
práce na mezinárodní úrovni je důkazem, že koncepce pro-
gramu Jeden svět na školách je realizovatelná také v jiných 
zemích. V následujícím období bude tento mezinárodní as-
pekt prostřednictvím dalších aktivit nadále posilován.

OBJEM AKTIVIT: 8 420 000 Kč

Financování: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Evropský sociální 

fond, Česká národní agentura Mládež, Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Státní fond České republiky 

pro podporu a rozvoj české kinematografi e, Úřad vlády ČR, Nadace O
2
, 

Ministerstvo kultury ČR

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH
DO PROJEKTU ZAPOJENO Více než 2300 základních a středních škol• 

TEMATICKÉ SADY Lidská práva, Svět dětí, Čs. dějiny, Drogy, Dětská práce, Sociální spoty, Průřezová témata ZŠ, Být • 
v obraze, Virus Free Generation, Jsme, jací jsme, Next Generation, Rovné příležitosti

PRO PEDAGOGY ZŠ A SŠ Dokumentární fi lmy a jiné audiovizuální materiály (přes 260 titulů na videokazetách a DVD)• 
Didaktické příručky – synopse fi lmů, aktivity a pracovní listy, otázky a odpovědi, metodika• 
Školicí semináře, asistence expertních skupin• 
Podpora škol při vytváření školních vzdělávacích programů• 
Elektronické věstníky, web• 

PRO ŽÁKY A STUDENTY Filmové kluby Jeden svět (45 klubů na SŠ), pravidelná setkání organizátorů, časopis Link• 
Mezinárodní škola dokumentárního fi lmu Jeden svět• 
Školní projekce v rámci festivalu Jeden svět• 
Literární a výtvarné soutěže, týmové projekty, elektronické věstníky, web• 
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 PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE  

PŘEDLICE: GHETTO NR. 1
Návštěvník ústeckých Předlic si okamžitě uvědomí, 
že Předlice nejsou běžnou městskou čtvrtí. Před lety se tu 
nepovedla bytová privatizace a v bytech čtvrté kategorie 
jsou dnes nejvyšší nájmy v severních Čechách. Paradoxně 
v nich ale žijí ti nejchudší z nejchudších. Důvod, proč jsou 
za jednu místnost bez příslušenství ochotni platit až deset 
tisíc korun měsíčně, je jednoduchý. Nikdo jiný než majite-
lé místních domů je neubytuje. Jde totiž o sociálně slabé 
a zpravidla početné rodiny, které se potýkají s vážnými dů-
sledky dlouhodobé nezaměstnanosti či předluženosti.

Finanční tíseň řeší předlické domácnosti půjčkami 
od lichvářů nebo nebankovních společností. Jejich agen-
ti jsou úzce propojeni s majiteli zdejších domů, kteří jim 
dopřávají monopol na půjčky u svých nájemníků. Agenti 
se nemusí obávat konkurence a majitelé domů zase čerpa-
jí provizi. V některých případech půjčují lidem s vysokým 
úrokem dokonce přímo samotní majitelé domů.

DESET LET V TERÉNU
Míst jako ústecké Předlice jsou v České republice desítky, 
respektive stovky. V některých z nich jsou podmínky pro 
život „méně hrozné“, v jiných naopak horší. Jedno mají 
ale společné – jejich obyvatelé jsou lidé na okraji společ-
nosti, kteří nemají dostatek schopností ani motivace do-
stat se z prostředí ghetta vlastními silami. A právě v tom 
jim pomáhají pracovníci Programů sociální integrace (PSI) 
Člověka v tísni, kteří se problematikou chudoby a sociální-
ho vyloučení zabývají již desátým rokem. Jejich hlavním 
cílem je pomoci sociálně slabým lidem, aby se nepropa-
dali do ještě více bezvýchodné situace a aby zvládli řešit 
jednotlivé problémy vyplývající ze života ve vyloučené lo-
kalitě. Kromě nabídky služeb pro sociálně vyloučené rodi-
ny (terénní sociální práce, pracovní poradenství, vzděláva-
cí aktivity atd.) se pracovníci programů snaží ovlivňovat 
sociální politiku tak, aby se stala nástrojem integrace lidí, 

kteří se dlouhodobě nalézají v životní či sociální nepřízni 
a kteří chtějí se svojí situací něco dělat.

PSI V DATECH
V roce 2007 působily Programy sociální integrace v šes-
ti desítkách českých a moravských obcí. Jejich tým tvořilo 
více než 140 lidí – terénních sociálních pracovníků, pracov-
ních poradců, vzdělavatelů, koordinátorů služeb a těch, kte-
ří pomáhají městům a obcím při zavádění odpovídající soci-
álně integrační politiky.

Vedle již existujících regionálních poboček v Praze, 
Kladně, Plzni, Sokolově, Ústí nad Labem, Bílině a Liberci 
vznikly nové pobočky také v Chomutově a Olomouci.

Několikaletou nabídku terénní sociální práce, pracovního 
poradenství a vzdělávacích a volnočasových aktivit pro lidi 
ohrožené sociálním vyloučením rozšířila nově také služba 
sociální asistence v trestním řízení určená především obě-
tem či svědkům trestné činnosti páchané v sociálně vylou-
čených lokalitách.

OBJEM AKTIVIT: 47 780 000 Kč

Financování: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, EQUAL, JPD3, OP RLZ, 

RVZRK, SROP – Ústecký kraj, SROP – Středočeský kraj, SROP – Karlovarský 

kraj, SROP – Plzeňský kraj, SROP – Olomoucký kraj, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, NROS, ČSOB, Generální 

ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Evropské komise, 

Agentura EU pro základní práva, Magistrát hl.města Prahy, Nadace Terezy 

Maxové, Olomoucký kraj, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Statutární město 

Kladno

Q Foto: © Š. Berec, Ústí nad Labem, Česká republika 2007 / Nezaměstnanost, předluženost, lichva, špatné vzdělání – 
nejen s těmito problémy se potýkají terénní pracovníci Člověka v tísni v místech, jako jsou ústecké Předlice.
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 PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE  

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
Lidé, kteří dlouhodobě řeší sociální a existenční problémy, 
se postupně naučí v podmínkách sociálního vyloučení fun-
govat. Neznají nikoho, kdo by jim mohl z uzavřeného svě-
ta chudoby ukázat cestu ven, všichni blízcí se totiž obvyk-
le nacházejí v obdobné situaci. Ve snaze o sociální vzestup 
proto potřebují podporu někoho zvenčí, například terén-
ních sociálních pracovníků. Ti se prostřednictvím poraden-
ských a asistenčních služeb snaží sociálně znevýhodněným 
lidem a rodinám pomoci s problémy, jako je nekvalitní byd-
lení, předlužení nebo nízká gramotnost a s ní související po-
tíže při vyjednání administrativních náležitostí. Pomáhají 
jim například s vyřízením potřebných dokumentů či sociál-
ních dávek nebo je doprovázejí na jednání s úřady. Součástí 
pomoci je také základní právní poradenství.

První terénní sociální pracovníci Člověka v tísni zača-
li do vyloučených lokalit docházet před více než devíti lety. 
V současné době pomáhají v šesti desítkách českých a morav-
ských obcích a v roce 2007 poskytli pomoc více než 2300 kli-
entům v rámci téměř 50 tisíc konzultací.

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ
Ne všichni mají na pracovním trhu stejné podmínky – et-
nická, vzdělanostní, genderová nebo věková diskriminace 
jsou bohužel jeho běžnou součástí. U lidí ohrožených soci-
álním vyloučením je výrazným handicapem také jejich níz-
ký sociální kapitál, a práci proto hledají bez cizí pomoci jen 
velmi obtížně.

Pracovní poradci Člověka v tísni pomáhají lidem, kte-
ří jsou znevýhodnění na trhu práce či dlouhodobě neza-
městnaní. Společně s klienty vyhledávají vhodné nabídky 
zaměstnání, sestavují životopis, připravují je na vstupní 
pohovor či na formální náležitosti spojené s nástupem 
do zaměstnání.

Cílem pracovního poradenství je pomoci klientům najít 
práci a udržet si ji. Poradci proto zůstávají s klienty v kon-

taktu i poté, co se je podaří zaměstnat. Zajímají se, jak 
se klientům v práci daří, sledují jejich zapracování, komuni-
kují se zaměstnavateli. Kromě dlouhodobě nezaměstnaných 
se služba pracovního poradenství zaměřuje také na mladé 
lidi, kteří končí školní docházku. Pracovní poradci je pro-
střednictvím workshopů na školách upozorňují na možná 
rizika při hledání práce a seznamují je s potřebnou legislati-
vou v oblasti zaměstnávání.

SOCIÁLNÍ ASISTENCE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
Služba sociální asistence v trestním řízení je nejnovější ak-
tivitou Programů sociální integrace. Pilotně ji Člověk v tís-
ni prozatím nabízí pouze v Plzni, kde ji ve spolupráci s mi-
nisterstvem vnitra poskytuje od začátku roku 2007.

Plzeňské sociální asistentky v trestním řízení poskytují 
poradenství obětem, svědkům a v některých případech i pa-
chatelům trestné činnosti. Snaží se jim pomoci zorientovat 
se v jejich problematické situaci a vysvětlit jim povinnos-
ti a práva, které z ní vyplývají. Kromě poradenství nabízejí 
klientům také doprovod k výslechu či soudu a pomáhají jim 
při sestavení trestního oznámení nebo při podání svěděctví 
na policii. Jejich práce v sociálně vyloučených lokalitách má 
také preventivní charakter.

Služba zdaleka neulehčuje život pouze klientům, ale také 
policistům a orgánům činným v trestním řízení. Jejím cí-
lem je usnadnit vzájemnou komunikaci. Stejně jako terénní 
sociální pracovník pomáhá klientům při obtížné komunika-
ci s úřady, funguje i sociální asistent jako prostředník při 
jednání všech zainteresovaných stran.

Q Foto: © I. Zimová, Kladno, Česká republika 2007 / Terénní sociální pracovníci poskytují své služby v 60 
českých a moravských obcích. Nejčastěji řeší otázky spojené s bydlením či zadlužením.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Součástí nabídky služeb pro rodiny ohrožené sociálním vy-
loučením jsou také vzdělávací a volnočasové aktivity pro 
děti a dospívající. Koordinátoři volnočasových aktivit při-
pravují pro děti ze sociálně vyloučených lokalit víkendo-
vé programy (výlety do přírody, návštěvy výstav či divadel 
apod.), zájmové kroužky nebo tematické workshopy a se-
mináře se zajímavými hosty. Kromě stálých koordinátorů 
se na volnočasových aktivitách PSI podílí také velké množ-
ství dobrovolníků.

V Ústí nad Labem a Bílině aktivity pro děti a mládež za-
střešují nízkoprahová centra, která tu Člověk v tísni pro-
vozuje už od roku 2006. Nabídka aktivit center je určena 
i maminkám s dětmi, kterým nabízí zároveň dopolední pří-
pravu pro předškoláky.

INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ
Většina dětí, které pocházejí  ze sociálně vyloučeného pro-
středí, navštěvuje takzvané speciální (dříve zvláštní) ško-
ly a převážná část z nich nemá po skončení povinné škol-
ní docházky chuť nebo motivaci pokračovat ve studiu dále. 
Důvodem přitom zpravidla nejsou jejich nižší dovednosti 
či schopnosti, ale sociokulturní handicap, který je provází 
v podstatě od chvíle, kdy nastoupily do první třídy. Ve srov-

nání se svými vrstevníky zaostávají děti z vyloučených lo-
kalit nejen ve školním učivu, ale často také v důležitých 
sociálních dovednostech. Doma nemají pro přípravu do ško-
ly dostatečné zázemí a chybí jim potřebné vzory, které by 
ukazovaly, že má vzdělání smysl.

Program Podpora vzdělávání Člověka v tísni se znevý-
hodněným dětem snaží s přípravou do školy pomoci, a na-
bízí jim proto bezplatné doučování. To zajišťují vyškolení 
dobrovolníci převážně z řad středoškolských či vysokoškol-
ských studentů, kteří se společně s dětmi minimálně jed-
nou týdně připravují na výuku a pomáhají jim zvládnout 
učivo, kterému nerozumí. Smyslem programu není jen zlep-
šení učebních výsledků doučovaných dětí, ale především 
celková pedagogizace rodinného prostředí, tedy vytvo-
ření odpovídajícího zázemí pro jejich mimoškolní přípra-
vu. Pracovníci programu se proto do školní přípravy snaží 
aktivně zapojit také rodiče doučovaného dítěte a motivo-
vat je, aby se zajímali o školní úspěchy i neúspěchy svých 
dětí a aby jim s přípravou do školy v rámci svých možností 
sami pomáhali.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY PSI V ROCE 2007
POČET 

PRACOVNÍKŮ
POČET 

KLIENTŮ

POČET 
ŘEŠENÝCH 

ZAKÁZEK
ÚSPĚŠNOST 

ZAKÁZEK (%)
POČET 

KONZULTACÍ

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE 47 2306 5513 72 48115

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ 12 678 1110 50 11328

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V RODINÁCH (DOUČOVÁNÍ) 13 192 305 55 2356

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY (NÍZKOPRAHOVÁ CENTRA) 7 + 47* 178** xxx xxx xxx

SOCIÁLNÍ ASISTENCE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2 20 26 20 xxx

* dobrovolníci, ** pravidelní klienti

Q Foto: © K. Zinčeková, Ústí nad Labem, Česká republika 2006 / V Matiční ulici v Ústí n. Labem a také v Bílině 
provozuje Člověk v tísni nízkoprahová centra, kde mohou děti z vyloučených lokalit trávit volný čas.
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VÝZKUMNÁ A ANALYTICKÁ ČINNOST
Při vytváření konkrétní nabídky poradenských a vzděláva-
cích služeb pro lidi, kteří žijí v prostředí sociálních ghett, 
hraje významnou roli znalost daného prostředí. Z tohoto 
důvodu společnost Člověk v tísni mapuje stav některých so-
ciálně vyloučených lokalit v Česku a zkoumá specifi ka, kte-
rá se životem v nich souvisí.

V roce 2007 byla na základě výzkumného projektu Čikatar 
Het (romsky Z bahna ven) vydána publikace Kdo drží Černého 
Petra – sociální vyloučení v Liberci, Plzni a Ústí nad Labem, kte-
rá slouží úředníkům jako podrobný průvodce po sociálně vy-
loučených lokalitách v uvedené trojici měst. Ve spolupráci 
s Občanskou poradnou v Plzni vznikla také informační brožu-
ra s názvem Dluhová problematika. Publikace je určena přede-
vším pracovníkům neziskových organizací a úředníkům, kte-
ří pracují se zadluženými lidmi. Příručka poskytuje aktuální 
přehled o právních i praktických aspektech dluhové proble-
matiky a podrobně mapuje příčiny i důsledky neuváženého 
zadlužování sociálně slabých osob.

KURZY A SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOST
Programy sociální integrace nabízejí v regionech řadu vzdě-
lávacích kurzů a seminářů, prostřednictvím nichž chtějí při-
blížit problematiku sociálního vyloučení pracovníkům stát-
ní správy a samosprávy, policistům, studentům, pedagogům 
či pracovníkům z pomáhajících profesí. Vedle toho připra-
vují řadu vzdělávacích aktivit také přímo pro lidi ohrože-
né sociálním vyloučením. Kurzy jsou zaměřené na rozvíjení 
psycho-sociálních dovedností a osobních kompetencí účast-
níků, podporu jejich právního povědomí a sebedůvěry. 
V roce 2007 se realizovaly například resocializační kurzy 
KOST (Komunikačně osobnostně sociální trénink) či Právo 
pro každý den – kurz Probační a mediační služby pro mla-
distvé, kteří spáchali méně závažný trestný čin.

INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY
Sociální vyloučení je zatíženo mnoha stereotypy a předsud-
ky a často je na něj neprávem nahlíženo jako na problém 
etnický, nikoliv sociální. Lidé žijící ve vyloučených lokali-
tách jsou v očích většinové společnosti nepřizpůsobiví, ne-
pracovití lidé, závislí na sociálních dávkách. Málokdo si ale 
umí představit, co opravdu znamená život v ghettu.

Člověk v tísni dlouhodobě upozorňuje na problémy, 
se kterými se sociálně vyloučení lidé potýkají a prostřednic-
tvím médií tato témata uvádí do povědomí odborné i širo-
ké veřejnosti. V květnu 2007 ve spolupráci s MF Dnes vy-
dal například celostátní novinovou přílohu s názvem Kam 
s nimi?, jejíž součástí byly články věnující se problematice 
práce na černo, bydlení či sociálně patologickým jevům 
ve vyloučených lokalitách.

V roce 2007 probíhala také příprava informační kampa-
ně s názvem Spotřebitelský úděl, kterou Člověk v tísni spus-
til na jaře 2008 v deseti městech České republiky, kde 
dlouhodobě pracuje. Cílem kampaně je poukázat na to, 
že se v České republice v posledních letech etablovala silná 
podnikatelská vrstva poskytující úvěrové produkty záměr-
ně sociálně slabým lidem. Tyto fi rmy spoléhají na možnost 
exekvovat důchody nebo sociální dávky a chudí lidé jsou 
pro ně proto vítanou klientelou.

Q Foto: © I. Zimová, Kladno, Česká republika 2008 / Jednoduše a srozumitelně přiblížit například důsledky 
zadlužení či práce na černo je smyslem komiksů, které Člověk v tísni připravuje pro své klienty.
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 PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE – SLOVENSKO 

V oblasti východního Slovenska, kde Člověk v tísni už čtvr-
tým rokem pracuje, se nachází téměř 500 romských osad. 
Ty vykazují veškeré znaky sociálního vyloučení, jako je ex-
trémní chudoba, nízká vzdělanost obyvatel, dlouhodobá 
nezaměstnanost, nevyhovující bydlení a velmi špatné hy-
gienické podmínky, špatný zdravotní stav obyvatel či pro-
storová segregace. Člověk v tísni založil svou slovenskou 
pobočku, aby zmírnil důsledky sociálního vyloučení zdej-
ších obyvatel a nalezl nové způsoby řešení výše zmíněných 
problémů. Mezi priority pobočky proto patří především 
podpora zaměstnanosti a sociální ekonomiky, rozvoj komu-
nitního vzdělávání, zlepšování podmínek bydlení, budování 
občanské společnosti a podpora romské participace na ní.

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOSTI
Od roku 2006 provozuje Člověk v tísni v obci Roškovce ko-
munitní centrum, jehož hlavní náplní jsou vzdělávací a vol-
nočasové aktivity pro děti a mládež z přilehlé romské osady. 
Pracovníci a dobrovolníci centra připravují pro děti každo-
denní program, který je zaměřený na rozvoj jejich životních 
dovedností a podporuje také jejich vzdělávací předpoklady.

Kromě komunitního centra v Roškovcích provozovala 
slovenská pobočka v dalších osmi obcích centra lokální-
ho pracovního poradenství, která zprostředkovávají kon-
takt mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci pocházející-
mi ze sociálně vyloučeného prostředí. Vedle služeb center 
poskytují pracovníci pobočky také odborné poradenství 
při provozování takzvaných obecních fi rem. Smyslem těch-
to fi rem, jejichž zřizovateli jsou místní obce, je vytváření 
pracovní nabídky pro dlouhodobě nezaměstnané obyvatele 
místních vyloučených romských lokalit.

ROZVOJ BYDLENÍ
V rámci programu zlepšování podmínek bydlení hledají pra-
covníci slovenské pobočky takové modely výstavby, které 
díky svým nízkým vstupním nákladům, energetické úspor-

nosti, dostupnosti materiálu a technologické nenáročnos-
ti představují dostupnou alternativu bydlení pro obyva-
tele východoslovenských romských lokalit. V roce 2007 
Člověk v tísni pilotně postavil slaměnohliněný dům ve měs-
tě Spišské Podhradí, který využívá jedna rodina. Stavba zá-
roveň slouží i jako model pro další výstavbu alternativní-
ho bydlení.

PREVENCE OBDCHODOVÁNÍ S LIDMI
Novou aktivitou Člověka v tísni na Slovensku je program 
zaměřený na prevenci nucené prostituce a obchodování 
s lidmi. Zvlášť ohroženou skupinou jsou děti, které pochá-
zejí ze sociálně znevýhodněného prostředí – vyloučené lo-
kality, dětské domovy či zařízení ústavní výchovy. Pro ně 
i pro zaměstnance zmíněných zařízení proto pracovníci po-
bočky připravili v roce 2007 řadu vzdělávacích a preventiv-
ních aktivit, které mají zmírnit riziko, že se tyto děti sta-
nou oběťmi obchodu s lidmi.

OBJEM AKTIVIT: 1 394 000 Kč

Financování: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Fund, Nadácia 

Milana Šimečku, Kolpingovo dielo na Slovensku, La Strada, Nadácia pre deti 

Slovenska, Ústredie prace sociálných vecí a rodiny SR, IUVENTA

Q Foto: © M. Sládek, Spišské Podhradí, Slovenská republika 2007 / Slaměnohliněné domy se mohou stát alternativou 
bydlení ve východoslovenských romských osadách. Výhodou je cenová dostupnost a energetická nenáročnost.
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Q Foto: © I. Zimová, Svatý Jan pod Skalou, Česká republika 2007 / Na semináři s názvem Dvě strany jedné mince se studenti 
pedagogických fakult seznámili s tím, jak ve výuce pracovat s tématy globalizace a mezinárodního obchodu.

  VARIANTY  

Vzdělávací program společnosti Člověk v tísni – Varianty – 
i nadále v roce 2007 podporoval zavádění interkulturního 
a globálního rozvojového vzdělávání do českého školství.

S oběma tématy pracovali koordinátoři rozsáhlého pro-
jektu, do kterého se zapojilo 35 pražských středních škol. 
Seminářů, kurzu lektorských dovedností a letní školy zamě-
řené na zážitkovou pedagogiku se zúčastnilo přes 200 stře-
doškolských pedagogů.

INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Rok 2007 byl vyhlášen Evropským rokem rovných příle-
žitostí. Projekt, který se stal jeho součástí, se zaměřil 
na multikulturní výchovu a segregaci ve školství. Tématu 
se věnovaly semináře pro pedagogy a další pedagogic-
ké pracovníky (86 účastníků) a také unikátní příručka 
Příběhy ze špatné čtvrti. Ta pedagogům předkládá nejen 
teoretickou průpravu, ale jako první svého druhu umož-
ňuje pracovat s případovými studiemi.

Koordinátoři programu Varianty provedli výzkum pro-
gramů multikulturní výchovy v České republice a vypraco-
vali nové materiály pro její výuku – sadu fi lmových klipů 
Free2choose a výukový materiál Dovedu to pochopit?.

Sociálnímu vyloučení se věnovaly vzdělávací semináře 
pro dospělé, určené především pracovníkům úřadů práce. 
Kurz lektorských dovedností se zaměřil na učitele češtiny 

jako cizího jazyka, kteří teď vyučují v nízkoprahových cent-
rech češtinu pro cizince.

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Koordinátoři globálního rozvojového vzdělávání uspořáda-
li během roku 11 třídenních seminářů pro středoškolské pe-
dagogy a vysokoškolské studenty. Deset škol zapojených 
do mezinárodního projektu Světová škola pokračovalo v za-
vádění globálních témat, jako jsou lidská práva, fair trade 
nebo klimatické změny, do výuky i běžného chodu škol.
Součástí mezinárodního projektu PeaceXchange se stala ná-
vštěva jihoafrické raperky, která při workshopech s dětmi 
ze sociálně vyloučených lokalit představila svou metodu vý-
chovy k předcházení konfl iktům za pomocí hudby.

OBJEM AKTIVIT: 7 718 000 Kč

Financování: Evropská unie (Programy: JPD 3, OPRLZ, Equal, Celoživotní 

učení, Světová škola), Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

Úřad vlády ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Anne Frank House

SEMINÁŘE A KURZY V ROCE 2007
Učitelé ZŠ a SŠ 700 vyškolených

Studenti SŠ 290 vyškolených

Studenti VŠ 250 vyškolených

Úředníci a lektoři ČJ pro cizince 90 vyškolených

Pracovníci neziskového sektoru 70 vyškolených

Ostatní 50 vyškolených

CELKEM 1450 vyškolených
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 INFORMAČNÍ A MEDIÁLNÍ AKTIVITY 

Již od svého vzniku klade Člověk v tísni důraz na spoluprá-
ci s médii a snaží se otevřeně a spolehlivě informovat ne-
jen o svých aktivitách, ale i o místech, kde působí, a téma-
tech, kterým se každodenně věnuje. Své praktické zkušenosti 
a dobrou znalost témat, jako je rozvojová a humanitár-
ní spolupráce, ochrana lidských práv, sociální vyloučení, mi-
grace nebo vzdělávání, zprostředkovává široké veřejnosti. 
Problematice HIV/AIDS a dětské práci se v roce 2007 navíc 
věnovaly speciální informační kampaně. Nanejvýš transpa-
rentní je Člověk v tísni v případě poskytování informací o vy-
užití fi nančních příspěvků získaných ve veřejných sbírkách.

V roce 2007 oslavil Člověk v tísni své patnácté naroze-
niny. Vnitřní i veřejná bilance jeho působení vyvrcholi-
la v září, kdy se konal otevřený happening na Střeleckém 
ostrově v Praze, kde se atraktivním způsobem představily 
všechny sekce organizace a konaly se besedy s jejími zakla-
dateli i současnými pracovníky.

INFORMAČNÍ PROGRAMY
Informovat českou veřejnost o tématech spojených s mig-
rací do České republiky, globálních problémech a rozvojo-
vé spolupráci je cílem informačních programů Člověka v tís-
ni Migrace a Rozvojovky. Program Migrace se v roce 2007 
věnoval zejména nelegálnímu přistěhovalectví, pracovní 
migraci a integraci cizinců v českém a evropském kontex-
tu. Koordinátorky programu se podílely na vzniku 81 člán-
ků, reportáží nebo komentářů v tištěných, audiovizuálních 
i elektronických médiích. Ve spolupráci s Aktuálně.cz vzni-
kl například seriál komiksů o životě cizinců v ČR, který po-
sléze vyšel i v tištěné podobě a slouží jako informační ma-
teriál určený především novinářům. Vedle nich se program 
věnuje i samotným cizincům, kterým byla určena školení 
mediálních dovedností. Jejich cílem je zvýšit kapacitu mig-
rantů představit svá témata a aktivity veřejnosti. Na odbor-
nou veřejnost se zaměřil seminář o nelegální migraci v ČR 
a možnostech jejího řešení. Rozvojové spolupráci a globál-

ním problémům se dlouhodobě věnuje informační program 
Rozvojovka.

ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Rok 2007 byl Evropskou komisí vyhlášen jako Evropský rok 
rovných příležitostí pro všechny. Příspěvkem společnosti 
Člověk v tísni se mimo jiné staly dva projekty, které upo-
zorňovaly na různé formy diskriminace prostřednictvím do-
kumentárních fi lmů a diskusí.

Projekt Rovnost je cool se zaměřil na žáky a žákyně zá-
kladních a středních škol. Na podzim se konal fi lmový festi-
val Karneval rozmanitosti ve dvanácti českých městech, za-
měřený na širokou veřejnost. Projekce se kromě tradičních 
kinosálů konaly také v nízkoprahových klubech a v domech 
dětí a mládeže. Kolekce vybraných sedmnácti fi lmů se do-
týkala šesti oblastí diskriminace na základě genderu (soci-
álního pohlaví), sexuální orientace, etnicity a původu, věku, 
zdravotního postižení a náboženství.

Financování: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo 

kultury ČR, OSF a Finanční mechanismus EHP a Norský fi nanční 

mechanismus (projekt Migrace); Úřad vlády ČR, OSI, město Plzeň (Evropský 

rok rovných příležitostí)

Q Foto: © I. Zimová, Praha, Česká republika 2008 / Člověk v tísni vydal v roce 2007 deset čtyřstránkových příloh v Lidových 
novinách a MF DNES, které se věnovaly migraci, rozvojové spolupráci, sociálnímu vyloučení nebo festivalu Jeden svět.
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 SEKCE HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÉ POMOCI 

Q Foto: © P. Weissová, Praha, Česká republika 2007 / Mezinárodní fi nále kreativní soutěže 
kampaně Virus Free Generation – jen v ČR se do soutěže zapojilo 200 škol.

Člověk v tísni přispívá k lepšímu chápání situace v rozvo-
jových zemích a významu české rozvojové spolupráce už 
od roku 2003. Součástí programu Rozvojovka jsou kampa-
ně upozorňující na vybrané globální problémy i dlouhodo-
bé aktivity.

INFORMOVÁNÍ O ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCI
Informační projekty pomáhají české veřejnosti porozu-
mět hlavním problémům rozvojových zemí. Důraz kladou 
na kladné příklady rozvojové spolupráce a odbourávání za-
žitých stereotypů.

Ke klíčovým postupům při oslovení veřejnosti pat-
ří komunikace s médii. Rozvojovka připravila pro noviná-
ře řadu seminářů, studijních cest a poskytovala jim infor-
mace o rozvojových tématech. Bylo vydáno několik příloh 
Rozvojovky, které vyšly v regionálním i celostátním tisku. 
Cílem dalších aktivit bylo budování kapacity externích při-
spěvatelů.

Širší veřejnosti slouží stránka www.rozvojovka.cz, je-
den z hlavních informačních zdrojů o rozvojové spoluprá-
ci v českém jazyce. V roce 2007 dostal portál nový vzhled, 
přibyly také nové sekce pro jednotlivé cílové skupiny.

Druhým rokem pokračovalo vydávání Zpravodaje o roz-
vojové spolupráci pro zástupce státní správy i odborné ve-

řejnosti. Pro budoucí novináře pak ČvT uspořádal na FSV 
UK pilotní kurz o rozvojové spolupráci. Zkušenosti ze se-
mináře posloužily k vypracování příručky pro vzdělávací 
instituce i studenty.

MEZINÁRODNÍ KAMPANĚ
Mezinárodní kampaň Virus Free Generation informuje mla-
dé lidi o hrozbách HIV/AIDS  v subsaharské Africe. V březnu 
2007 vyvrcholila mezinárodní tematická kreativní soutěž, 
po které následovaly výstavy soutěžních děl a akce na let-
ních festivalech. Vznikla také interaktivní počítačová hra.

Kampaň Stop dětské práci – je lepší chodit do školy in-
formuje širokou veřejnost o roli vzdělání a problému dět-
ské práce. Upozorňuje na dopady dětské práce v souvislosti 
s celosvětovým problémem chudoby. Kampaň se snaží pod-
nítit k akci veřejné činitele i zástupce neziskového a kor-
porátního sektoru. Její součástí byl i happening s názvem 

„Když práci, tak písemnou“.

OBJEM AKTIVIT: 6 107 000 Kč

Financování: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Evropská unie, Austrian 

Development Agency

 ROZVOJOVKA  

CÍLOVÁ SKUPINA POSKYTOVANÁ SLUŽBA
MÉDIA 141 příspěvků s rozvojovou tematikou v celostátních a regionálních médiích• 

5 studijních cest pro novináře do zemí globálního Jihu• 
2 semináře pro novináře (témata: HIV/AIDS, gender)• 
Školení pro píšící přispěvatele, setkání s bližšími spolupracovníky• 

VEŘEJNOST Webová stránka www.rozvojovka.cz – 108 nových článků a reportáží, pozvánky a aktuality, • 
odborné analýzy
4 tematické přílohy v celostátním a regionálním tisku• 
Happening „Když práci, tak písemnou“ k Mezinárodnímu dni proti dětské práci• 
Mezinárodní fi nále kreativní soutěže na téma HIV/AIDS (200 přihlášených prací)• 
Spoty o HIV/AIDS (1 milion diváků) a dětské práci (124 000 diváků) v českých kinech• 

ODBORNÁ VEŘEJNOST Zpravodaj o rozvojové spolupráci (3 čísla)• 
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VÝNOSY SPOLEČNOSTI

Finanční zdroj tis. Kč
Dary na veřejnou sbírku SOS Srí Lanka 44 820
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 40 856
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 33 540
The Ministry of Rural Rehabilitation and Development of Afghanistan 22 065
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 19 937
European Commission Humanitarian Aid Offi  ce 13 112
IOM – International Organisation of Migration, Iraq 10 249
Welthungerhilfe e.V. 10 221
Ministerstvo vnitra ČR 8 942
NED – National Endowment for Democracy 7 671
Jiné ostatní výnosy (včetně aktivace materiálu a zboží) 7 228
Hlavní město Praha 6 131
Ústecký kraj 5 624
Dary Klub přátel 4 960
Austrian/Swiss Red Cross 4 872
Úřad vlády ČR 4 512
Ostatní dotace a granty 4 388
Ostatní dary 3 658
MEPI – Middle East Partnership Initiative 3 585
GTZ – Deutsche Gesellschaft für Technishe Zusammenarbeit 3 565
Kurzové zisky 3 557
Ministerstvo kultury ČR 3 555
Středočeský kraj 3 124
Dary na veřejnou sbírku Etiopie – postavme školu v Africe 3 110
Karlovarský kraj 3 105
Plzeňský kraj 2 630
Prodej výrobků materiálu a majetku 2 456
Olomoucký kraj 2 310
Ministerstvo zemědělství ČR 2 267
Stichting humanistisch Institut 2 150
ČSOB – Československá obchodní banka 1 945
Center for a free Cuba 1 937
The European Community 1 800
UNOPS, Jordan 1 787
Royal Netherlands Embassy 1 625
Česká televize 1 520
Česká národní agentura "Mládež" 1 300
The Sigrid Rausing trust 1 240
Úroky 1 192
USAID 1 133
Nadace Open Society Fund Praha 1 000
Plzeňský Prazdroj, a.s. 1 000
European Union Agency for Fundamental Rights 883
Nadace rozvoje občanské společnosti 825
Development Alternatives, Inc. 791
Ostatní výnosy z vlastní činnosti 759
Metrostav a.s. 750
Ústav mezinárodních vztahů 735
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj 699
IBIS – Financial Department 682
Dary na veřejnou sbírku SOS Pákistán 667
EU – Platform 665
Mercy Corps Afghanistan 640
Foundation Open Society Institute 619
UNIFEM, Arab States Regional Offi  ce 607
European Commission DG Justice 584
UNICEF Angola (DPE Bié) 580
SOLIDAR INGO Consortium 534
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 519
Directorio Democrático Cubano 495
Zastupitelský úřad ČR v Pákistánu 495
Nadácia Milana Šimečku 480
Action Aid 478
La Strada ČR, o.p.s. 470
European Commission – MEDIA 426
Česko-německý fond budoucnosti 400
Westminster Foundation for Democracy 369
Presidency Fund 364

Finanční zdroj tis. Kč
Dary na veřejnou sbírku Afghánistán – školy Afghánským dětem 349
Výnosy z fi nančního majetku 334
Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) 329
Ostatní veřejné sbírky 318
Union Film s.r.o. – kino Světozor 309
ČEZ, a.s. 300
Institut umění – Divadelní ústav 300
Nadace O2 300
Centrum pro integraci cizinců 294
IUVENTA 286
European Commission Delegation of Afghanistan 282
Polská ambasáda v Tbilisi 279
Statutární město Ústí nad Labem 278
Kolpingovo dielo na Slovensku 278
U.S.Department of State 276
Česká tisková kancelář ČTK 273
Dary na veřejnou sbírku SOS Jáva 264
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva,o.p.s. 250
The Taiwan Foundation for democracy 244
Atelier Spektrum s.r.o. 240
Lucerna – Barrandov, spol.s r.o 224
ANAEM 220
Dary na veřejnou sbírku SOS Bangladéš 214
Nadácia otvorenej spoločnosti 203
POS Media Czech Republic, s.r.o. 200
British Council 191
Anne Frank House, Rouw Levien 189
Concern Worldwide 186
Dary na veřejnou sbírku SOS Indie 174
CEE Trust 167
Weltfriedensdienst e. V. 165
The International Visegrad Fund 163
Ministerstvo životního prostředí ČR 162
Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzeň 148
Food and Agriculture Organization of the United Nations 143
British Embassy, Prague 143
Dům zahraničních služeb MŠMT 136
M. M. M. Construction 135
Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace 128
International Republican Institute 122
Goethe Institut Prag 112
Statutární město Ostrava 110
Nadace Terezy Maxové 92
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 90
Statutární město Olomouc 90
Městská knihovna v Praze 90
Jihočeský kraj 80
Dary na sbírku SOS Povodně 06 79
Ministerstvo spravedlnosti ČR 77
ARD Inc. 76
Svaz měst a obcí České republiky 75
CinemArt 74
Velvyslanectví USA 74
Dary na veřejnou sbírku SOS Kuba 68
Bartošová Iva Nevena 67
Statutární město Pardubice 65
Schrecker K. Thomas 60
Statutární město Kladno 57
Divadlo hudby Olomouc, příspěvková organizace 57
Roithova Zuzana 56
SILC – Svenskt Internationellt Liberalt Centrum 53
Turinský Jan 53
EDUCON, občanské sdružení 50
JUREX s.r.o. 50
SERVISTEK S.R.O. 50
Statutární město Hradec Králové 50

CELKEM 332 246

VÝNOSY PODLE SKUPIN ZDROJŮ

Skupina fi nančních zdrojů tis. Kč
Prostředky ze státního rozpočtu ČR 113 286
Prostředky z místních rozpočtů v ČR 5 112
Prostředky EU 46 996
Agentury OSN a IOM 14 499
Zahraniční vládní prostředky 43 724
Nadace a nevládní organizace 28 281
Příjmy od jednotlivců a fi rem 66 844
Česká televize 1 520
Ostatní 11 984

CELKEM 332 246

Prostředky ze státního
rozpočtu ČR
34,1 %

Prostředky z místních
rozpočtů v ČR
1,5 %

Prostředky EU
14,1 %

Ostatní
3,6 %

Agentury OSN a IOM
4,4 %

Zahraniční
vládní prostředky

13,2 %

Nadace
a nevládní
organizace

8,5 %

Příjmy
od jednotlivců

a firem
20,1 %

Česká televize
0,5 %
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CELKOVÉ NÁKLADY SPOLEČNOSTI

Činnost tis. Kč
Podpora projektů z centrální kanceláře a provoz 12 294
Fundraising 1 639
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Voda a hygiena – rozvojová poomoc 186
Rozvoj zdravotnictví a psychosociální programy 24 343
Rozvoj vzdělávání 24 597
Místní rozvoj a obživa 8 896
Koordinace a podpora 1
Rozvoj občanské společnosti a dobrého vládnutí 16 813
Rozvoj komunit 31 223
Ochrana životního prostředí 3 431
Informování o rozvojové spolupráci 6 107

Celkem rozvojová spolupráce 115 597
Voda a hygiena 10 649
Zajištění přístřeší a základních životních potřeb 53 026
Zajištění potravin a výživa 2 344
Zdravotnická a psychosociální pomoc 22 207
Prevence katastrof 37
Obnova školství 7 195
Obnova infrastruktury 5 656
Obnova ostatní 598

Celkem humanitární pomoc 101 712
Celkem humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 217 309

Činnost tis. Kč
Centrum pro lidská práva a demokracii

Bělorusko 4 246
Kuba 7 436
Moldávie 2 056
Barma 4 462
Ukrajina 1 282
ostatní (ČR) 3 404

Celkem centrum pro lidská práva a demokracii 22 886
Filmový festival Jeden svět 13 390
Jeden svět na školách 8 420
Programy sociální integrace 47 780
Osvětové programy k problematice imigrace 324
Vzdělávání – projekt Varianty 7 718
Projekty Slovenské pobočky 2 342

CELKEM 334 102

Celkem humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
65,0 %

Podpora projektů z centrální kanceláře a provoz
3,7 %

Fundraising
0,5 %

Celkem centrum pro lidská práva a demokracii
6,9 %

Filmový festival Jeden svět
4,0 %

Osvětové programy k problematice imigrace
0,1 %

Jeden svět na školách
2,5 %

Programy sociální integrace
14,3 %

Vzdělávání – projekt Varianty
2,3 %

Projekty Slovenské pobočky
0,7 %

Rozvoj zdravotnictví a psychosociální programy
21,1 %

Rozvoj vzdělávání
21,3 %

Místní rozvoj a obživa
7,7 %

Voda a hygiena – rozvojová pomoc
0,2 %

Rozvoj komunit
26,9 %

Rozvoj občanské společnosti a dobrého vládnutí
14,5 %

Koordinace a podpora
0,0 %

Ochrana životního prostředí
3 %

Informování o rozvojové spolupráci
5,3 %

Zajištění přístřeší a základních životních potřeb
52,1 %

Voda a hygiena
10,5 %

Obnova ostatní
0,6 %

Zdravotnická a psychosociální pomoc
21,8 %

Obnova školství
7,1 %

Prevence katastrof
0,0 %

Zajištění potravin a výživa
2,3 %

Obnova infrastruktury
5,6 %

CELKOVÉ NÁKLADY SPOLEČNOSTI

ROZVOJOVÁ POMOC A OBNOVA

HUMANITÁRNÍ POMOC
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2007
(v celých tisících Kč)

Název položky
číslo 

položky hlavní
činnosti

hospodářská správní celkem
A. Náklady 01

A. I. Spotřebované nákupy celkem součet položek 03 až 06 02 33 284 0 8 33 292
1. Spotřeba materiálu (501) 03 30 805 0 8 30 813
2. Spotřeba energie (502) 04 1 213 0 0 1 213
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 05 763 0 0 763
4. Prodané zboží (504) 06 503 0 0 503

A. II. Služby celkem součet položek 08 až 11 07 104 198 391 71 104 660
5. Opravy a udržování (511) 08 1 267 0 2 1 269
6. Cestovné (512) 09 18 736 0 0 18 736
7. Náklady na rerezentaci (513) 10 1 252 89 0 1 341
8. Ostatní služby (518) 11 82 943 302 69 83 314

 A. III. Osobní náklady celkem součet položek 13 až 17 12 104 023 882 715 105 620
9. Mzdové náklady (521) 13 84 233 662 530 85 425

10. Zákonné sociální pojištění (524) 14 19 788 220 185 20 193
11. Ostatní sociální pojištění (525) 15 0 0 0 0
12. Zákonné sociální náklady (527) 16 2 0 0 2
13. Ostatní sociální náklady (528) 17 0 0 0 0

A. IV. Daně a poplatky celkem součet položek 19 až 21 18 138 0 0 138
14. Daň silniční (531) 19 6 0 0 6
15. Daň z nemovitostí (532) 20 2 0 0 2
16. Ostatní daně a poplatky (538) 21 130 0 0 130

A. V. Ostatní náklady celkem součet položek 23 až 30 22 83 485 20 3 83 508
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23 3 0 0 3
18. Ostatní pokuty a penále (542) 24 293 0 0 293
19. Odpis nedobytné pohledávky (543) 25 193 0 0 193
20. Úroky (544) 26 0 0 0 0
21. Kursové ztráty (545) 27 13 152 0 0 13 152
22. Dary (546) 28 65 686 0 0 65 686
23. Manka a škody (548) 29 325 0 0 325
24. Jiné ostatní náklady (549) 30 3 833 20 3 3 856

A. VI. Odpisy, prod.majetek, tvorba rezerv a opr.položek součet položek 32 až 37 31 6 472 0 1 6 473
25. Odpisy dlouhodobého nehmotn. a hmotného majetku (551) 32 5 838 0 1 5 839
26. Zůstatk.cena prod.dlouhodob.nehmot. a hmot.majetku (552) 33 365 0 0 365
27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 34 4 0 0 4
28. Prodaný materiál (554) 35 265 0 0 265
29. Tvorba rezerv (556) 36 0 0 0 0
30. Tvorba opravných položek (559) 37 0 0 0 0

A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem součet položek 39 a 40 38 373 0 0 373
31. Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi organiz.složkami (581) 39 0 0 0 0
32. Poskytnuté členské příspěvky (582) 40 373 0 0 373

A. VIII. Daň z příjmů celkem položka 42 41 0 0 0 0
33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 42 0 0 0

NÁKLADY CELKEM SOUČET POLOŽEK 02+07+12+18+22+31+38+41 43 331 973 1 293 798 334 064

B. Výnosy 44
B. I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem součet položek 46 až 48 45 52 230 1 662 0 53 892

1. Tržby za vlastní výrobky (601) 46 558 0 0 558
2. Tržby z prodeje služeb (602) 47 50 844 1 662 0 52 506
3. Tržby za prodané zboží (604) 48 828 0 0 828

B. II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem součet položek 50 až 53 49 600 0 0 600
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 50 0 0 0 0
5. - Změna stavu zásob polotovarů (612) 51 0 0 0 0
6. - Změna stavu zásob výrobků (613) 52 600 0 0 600
7. - Změna stavu zvířat (614) 53 0 0 0 0

B. III. Aktivace celkem součet položek 55 až 58 54 385 0 0 385
8. Aktivace materiálu a zboží (621) 55 385 0 0 385
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 56 0 0 0 0

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 57 0 0 0 0
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58 0 0 0 0

B. IV. Ostatní výnosy celkem součet položek 60 až 66 59 271 556 0 0 271 556
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 60 44 0 0 44
13. Ostatní pokuty a penále (642) 61 0 0 0 0
14. Platby za odepsané pohledávky (643) 62 0 0 0 0
15. Úroky (644) 63 1 192 0 0 1 192
16. Kursové zisky (645) 64 3 557 0 0 3 557
17. Zúčtování fondů (648) 65 256 322 0 0 256 322
18. Jiné ostatní výnosy (649) 66 10 441 0 0 10 441

B. V. Tržby z pr. majetku, zúčt. rezerv a oprav. pol. celkem součet položek 68 až 74 67 1 390 0 0 1 390
19. Tržby z prodeje dlouhodob.nehmotn.a hmotn.majetku (652) 68 543 0 0 543
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 69 0 0 0 0
21. Tržby z prodeje materiálu (654) 70 513 0 0 513
22. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku (655) 71 14 0 0 14
23. Zúčtování rezerv (656) 72 0 0 0 0
24. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku (657) 73 320 0 0 320
25. Zúčtování opravných položek (659) 74 0 0 0 0

B. VI. Přijaté příspěvky celkem součet položek 76 až 78 75 3 625 0 798 4 423
26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami (681) 76 0 0 0 0
27. Přijaté příspěvky (Dary) (682) 77 3 625 0 798 4 423
28. Přijaté členské příspěvky (684) 78 0 0 0 0

B. VII. Provozní dotace celkem položka 80 79 0 0 0 0
29. Provozní dotace (691) 80 0 0 0 0

VÝNOSY CELKEM SOUČET POLOŽEK 45+49+54+59+67+75+79 81 329 786 1 662 798 332 246

C. Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 81 - 43 82 -2 187 369 0 -1 818
Daň z příjmů (591) 83 38 0 38

D. Výsledek hospodaření po zdanění rozdíl položek 82 - 83 84 -2 187 331 0 -1 856

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Okamžik sestavení: 27. 06. 2008

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
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Podpisový záznam statutárního orgánu:

Okamžik sestavení: 27. 06. 2008

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) K 31. 12. 2007
(v celých tisících Kč)

běžné účetní období minulé účetní období
P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 82 293 134 981

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z. Hospodářský výsledek před zdaněním za účetní jednotku jako celek -1 818 129

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 61 332 63 482
A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv 6 893 5 061
A. 1. 2. Změna stavu rezerv a opravných položek 0 0
A. 1. 3. Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -178 -26
A. 1. 4. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -1 192 -1 581
A. 1. 5. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 441 -1
A. 1. 6. Darovaný majetek (stavby) 55 368 60 029

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, fi nančními a mimořádnými položkami 59 514 63 611
A. 2. Změna potřeby pracovního kapitálu -4 914 21 406

A. 2. 1. Změna stavu pohledávek a aktivních účtů časového rozlišení -15 000 45 308
A. 2. 2. Změna krátkodobých závazků a pasivních účtů časového rozlišení 11 651 -23 038
A. 2. 3. Změna stavu zásob -1 565 -864
A. 2. 4. Změna stavu krátkodobého fi nančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků 0 0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, fi nančními a mimořádnými položkami 54 600 85 017
A. 3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A. 4. Přijaté úroky 1 192 1 581
A. 5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -51 -69

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 55 741 86 529
Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1. Nabytí stálých aktiv -88 238 -62 596
B. 1. 1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -83 250 -57 544
B. 1. 2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -547 -230
B. 1. 3. Nabytí dlouhodobého fi nančního majetku -4 441 -4 822

B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 543 290
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -87 695 -62 306

Peněžní toky z fi nanční činnosti
C. 1. Změna stavu dlouhodobých závazků 0 0

C. 1. 1. Snížení nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů 0 0
C. 1. 2. Snížení nebo zvýšení ostatních dlouhodobých závazků 0 0

C. 2. Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů z vybraných operací 14 872 -76 911
C. 2. 1. Změny stavu jmění 2 429 1 277
C. 2. 2. Změny stavu fondů 12 443 -78 188

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti 14 872 -76 911
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -17 082 -52 688
R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období 65 211 82 293
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ROZVAHA K 31. 12. 2007 AKTIVA
(v celých tisících Kč)

AKTIVA číslo pol. Stav k prvnímu 
dni účet. období

Stav k poslednímu 
dni účet. období

a b 1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem součet položek 02 + 10 + 21 + 29 01 39 499 65 111

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 03 až 09 02 2 908 3 443
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 03
2. Software (013) 04 1 660 1 660
3. Ocenitelná práva (014) 05 85 85
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 06 216 204
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 07
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 08 767 1 224
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 09 180 270

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 11 až 20 10 50 919 74 854
1. Pozemky (031) 11
2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12
3. Stavby (021) 13 685 683
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 14 21 983 27 658
5. Pěstitelské cesty trvalých porostů (025) 15
6. Základní stádo a tažná zvířata (026) 16 70 5
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 4 998 4 814
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18
9. Nedokončený dluhodobý hmotný majetek (stavby) (044) 19 18 998 35 645

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20 4 185 6 049
A. III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem součet položek 22 až 28 21 4 822 9 263

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 22 1 083
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 23
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 24 4 822 8 180
4. Půjčky organizačním složkám (066) 25
5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 26
6. Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek (069) 27
7. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek (043) 28

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem součet položek 30 až 40 29 -19 150 -22 449
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 30
2. Oprávky k software (073) 31 -916 -1 314
3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 32 -64
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 33 -216 -204
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 34
6. Oprávky ke stavbám (081) 35 -320 -417
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí (082) 36 -12 677 -15 632
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 37
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 38 -23 -4

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 39 -4 998 -4 814
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 40

B. Krátkodobý majetek celkem součet položek 42 + 52 + 72 + 81 41 126 650 125 953
B. I. Zásoby celkem součet položek 43 až 51 42 3 886 5 451

1. Materiál na skladě (112) 43 2 411 3 661
2. Materiál na cestě (119) 44
3. Nedokončená výroba (121) 45
4. Polotovary vlastní výroby (122) 46
5. Výrobky (123) 47 667 1 052
6. Zvířata (124) 48
7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 49 808 738
8. Zboží na cestě (139) 50
9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 51

B. II. Pohledávky celkem součet položek 53 až 71 52 28 864 41 409
1. Odběratelé (311) 53 1 896 12 880
2. Směnky k inkasu (312) 54
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 55
4. Poskytnuté provozní zálohy (314 – ř.51) 56 2 647 3 760
5. Ostatní pohledávky (315) 57 559 847
6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 58 2 006 1 546
7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veř.zdr.pojištění (336) 59
8. Daň z příjmu (341) 60 71 296
9. Ostatní přímé daně (342) 61

10. Daň z přidané hodnoty (343) 62 391 313
11. Ostatní daně a poplatky (345) 63
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 64 60 112
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků (348) 65
14. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 66
15. Pohledávky z pevných termínových operací (373) 67
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 68
17. Jiné pohledávky (378) 69 21 206 21 655
18. Dohadné účty aktivní (388) 70 28
19. Opravná položka k pohledávkám (391) 71

B. III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem součet položek 73 až 80 72 82 293 65 211
1. Pokladna (211) 73 4 878 4 537
2. Ceniny (213) 74 3
3. Účty v bankách (221) 75 74 503 60 047
4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 76
5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 77
6. Ostatní cenné papíry (256) 78 2 909 627
7. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek (259) 79
8. Peníze na cestě (261) 80

B. IV. Jiná aktiva celkem součet položek 82 až 84 81 11 607 13 882
1. Náklady příštích období (381) 82 1 616 1 555
2. Příjmy příštích období (385) 83 8 249 10 138
3. Kursové rozdíly aktivní (386) 84 1 742 2 189

AKTIVA CELKEM součet položek 01 + 41 85 166 149 191 064

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Okamžik sestavení: 27. 06. 2008

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
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ROZVAHA K 31. 12. 2007 PASIVA
(v celých tisících Kč)

PASIVA číslo pol. Stav k prvnímu 
dni účet. období

Stav k poslednímu 
dni účet. období

a b 1 2
A. Vlastní zdroje celkem  součet položek 87 + 91 86 142 248 155 512

A. I. Jmění celkem  součet položek 88 až 90 87 142 170 157 368
1. Vlastní jmění (901) 88 15 675 18 182
2. Fondy (911) 89 126 496 139 435
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 90 -1 -249

A. II. Výsledek hospodaření celkem  součet položek 92 až 94 91 78 -1 856
1. Účet výsledku hospodaření (+/-963) 92 -1 856
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 93 78
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 94

B. Cizí zdroje celkem  součet položek 96 + 98 + 106+ 130 95 23 901 35 552
B. I. Rezervy celkem   položka 97 96 0 0

1. Rezervy (941) 97
B. II. Dlouhodobé závazky celkem  součet položek 99 až 105 98 0 0

1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 99
2. Emitované 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

B. III. Krátkodobé závazky celkem  součet položek 107 až 129 106 21 688 22 347
1. Dodavatelé (321) 107 2 594 2 837
2. Směnky k úhradě (322) 108
3. Přijaté zálohy (324) 109 7 933 2 458
4. Ostatní závazky (325) 110 2 280 3 042
5. Zaměstnanci (331) 111 2 528 4 163
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 112 959 807
7. Závazky k institucím sociál.zabezpečení a veř.zdrav.pojištění (336) 113 1 352 1 681
8. Daň z příjmů (341) 114
9. Ostatní přímé daně (342) 115 405 523

10. Daň z přidané hodnoty (343) 116
11. Ostatní daně a poplatky (345) 117 6 24
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) 118 1 990 4 611
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů uzemních samospráv. celků (348) 119
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 120
15. Závazky k účastníkům sdružení (368) 121
16. Závazky z pevných termínových operací (373) 122
17. Jiné závazky (379) 123 1 365 1 765
18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 124
19. Eskontní úvěry (232) 125
20. Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 126
21. Vlastní dluhopisy (255) 127
22. Dohadné účty pasivní (389) 128 276 436
23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci (249) 129

B. IV. Jiná pasiva celkem  součet položek 131 až 133 130 2 213 13 205
1. Výdaje příštích období (383) 131 908 2 204
2. Výnosy příštích období (384) 132 911 10 377
3. Kursové rozdíly pasivní (387) 133 394 624

PASIVA CELKEM  součet položek 86 a 95 134 166 149 191 064

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Okamžik sestavení: 27. 06. 2008

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2007

1. OBECNÉ ÚDAJE

1. 1. CENTRÁLA ORGANIZACE – ČESKÁ REPUBLIKA
Účetní jednotka: Člověk v tísni, o. p. s.

(dříve Člověk v tísni – společnost při České televizi, o.p.s.)
Sídlo: Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 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, 

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O., vložka 119
Orgány společnosti ke dni sestavení účetní závěrky jsou:
správní rada: Vlasta Lajčaková – předseda; Jan Urban; Kristina Taberyová
dozorčí rada: Jan Pergler; Jan Vlačiha; Václav Mazánek
ředitel o. p. s.: Šimon Pánek
zakladatelé: Česká televize; Ing. Jaromír Štětina; Šimon Pánek

Ke dni 30. 11. 2007 odstoupil z pozice člena správní rady pan Zdeněk Šámal.
Po datu 31. 12. 2007 do data sestavení účetní závěrky nastaly tyto změny ve složení orgánů 
společnosti:
Paní Kristině Taberyové skončilo dne 10. 2. 2008 funkční období v dozorčí radě. Dne 2.4.2008 
se stala paní Taberyová členkou správní rady. Dne 2. 4. 2008 se stal členem dozorčí rady pan 
Václav Mazánek.
Paní Taberyová i pan Mazánek byli do svých funkcí jmenováni zakladateli společnosti dne 
2.4.2008. Správní rada společnosti vzala toto jmenování na vědomí dne 2. 4. 2008.

Obecně prospěšné služby:
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.• 

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• 

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 obecně prospěšných společností.

Účetní období: 1.1. až 31.12.2007

Počet zaměstnanců, osobní náklady:
Rok 2007 2006
Průměrný počet zaměstnanců v ČR: 202,5 176,33
 z toho: řídících pracovníků  8,8 7,34
Průměrný počet zaměstnanců na zahraničních misích*:  311,24 ** 
Osobní náklady celkem (v tis. Kč) 105 620 72 324
 z toho:
  mzdové náklady v ČR 60 989 42 080
   mzdové náklady řídících pracovníků 3 476 2 685
  mzdové náklady na zahraničních misích*  24 437 16 126
 mzdové náklady celkem  85 425 58 206
 zákonné odvody celkem 20 193 14 103
 zákonné sociální náklady 2 15

* zahraniční mise: Afghánistán, Angola, Arménie, Etiopie, Gruzie, Namíbie, Pakistán, Slovensko, 
Srbsko, Srí Lanka

** nebyl vyčíslen.

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

1. 2. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ:
Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra Slovenské republiky ze dne 2.8.2004 vznikla 
organizační složka společnosti na Slovensku.
Název: Člověk v tísni – Společnost při České televizi, o. p. s.
Sídlo: Palešovo námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie
IČO: 35562617
DIČ: 2021920923
Statutární zástupce: Michal Smetanka
Předmět činností organizační složky je identický s činnostmi společnosti v České republice.

2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, 
OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH

Účetní jednotka zpracovává své účetní záznamy prostředky výpočetní techniky s využitím 
programového vybavení Microsoft Business Solutions (Navision) s nezbytnými úpravami pro 
potřeby společnosti. Zákaznické úpravy provedla fi rma CPE Praha, s.r.o.
Účetní doklady jsou archivovány v písemné podobě (místo uložení v archivu v sídle 
společnosti na adrese Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2). Účetní záznamy jsou rovněž 
archivovány v elektronické podobě na samostatném serveru a současně na externím 
paměťovém médiu, které je uloženo mimo provozní místnosti společnosti.

2. 1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden 
rok a od výše ocenění:

dlouhodobý hmotný majetek 10.000,- Kč• 
dlouhodobý nehmotný majetek 40.000,- Kč• 
technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku  40.000,- Kč• 
technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku  40.000,- Kč• 
ocenitelná práva 60.000,- Kč• 
základní stádo a tažná zvířata – bez ohledu na výši pořizovací ceny• 

Dlouhodobý fi nanční majetek je majetek s dobou splatnosti delší než jeden rok bez ohledu 
na ocenění.
Výjimky z výše uvedeného pravidla tvoří:

počítače a výpočetní technika, mobilní telefony a telekomunikační technika, pro které • 
nebyl stanoven limit ocenění. Ve výjimečných případech může společnost rozhodnout, 
že bude za dlouhodobý majetek považovat i takové položky, které nesplňují limit 
pořizovací ceny.
dlouhodobý hmotný majetek pořízený z grantů s pořizovací cenou vyšší než 10 tis. Kč • 
a menší než 40 tis. Kč a to v návaznosti na podmínky grantové smlouvy,
dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z grantů s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč • 
a menší než 60 tis. Kč a to v návaznosti na podmínky grantové smlouvy.

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 36
kancelářská technika 36
nábytek a jiné vybavení pracoviště 48
osobní auta 48
mobilní telefony 24
ocenitelná práva 18
základní stádo a tažná zvířata 36
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 nebo doba jeho 
využití je kratší 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 se po zaúčtování odpisu 
proti účtu oprávek sníží výše vlastního jmění o částku odpisu a současně se zvýší účet jiné 
ostatní výnosy.
Na účtu 044 jsou evidovány vynaložené náklady na humanitární stavby, které nebyly 
dokončeny a předány do 31.12.2007 konečným příjemcům.
Na účtech sk. 06* jsou vykazovány cenné papíry a podíly (majetkové účasti). V roce 2007 
společnost založila dceřinou společnost v Jordánsku. Podíl v dceřiné společnosti v době 
pořízení je oceněn pořizovací cenou a k datu závěrky je oceňován ekvivalencí.
V roce 2006 a 2007 společnost nakoupila cenné papíry a to dluhopisy s kuponem a dluhopisy 
bez kuponu, které má v úmyslu držet až do doby jejich splatnosti. Společnost také nakoupila 
realizovatelné cenné papíry (podílové listy dluhopisového podílového fondu). V účetnictví 
společnosti jsou uplatňovány níže uvedené principy:

nakoupené realizovatelné cenné papíry jsou vykázány v rámci krátkodobého fi nančního • 
majetku. Realizovatelné cenné papíry k 31.12.2007 přeceňovány na reálnou hodnotu 
a rozdíl v ocenění je účtován na vrub nebo ve prospěch účtu 921 dle ČÚS č. 406 bodu 
4.4.
dluhopisy jsou na konci rozvahového dne oceněny pořizovací cenou zvýšenou nebo • 
sníženou o úrokové výnosy nebo náklady
nabíhající kupónové výnosy a rozpouštění diskontů u dluhopisů, které nejsou do konce • 
roku vypořádány, účtuje společnost jednou ročně,
při výpočtu časového rozlišení diskontu u cenných papírů (dluhopisy) držených • 
do splatnosti společnost vychází ze skutečného počtu dnů ode dne následujícího po dni 
nákupu do doby splatnosti,
při vypršení splatnosti společnost účtuje prodej cenných papírů rozvahově, u cenných • 
papírů vedených v cizí měně je současně proúčtován kursový rozdíl vzniklý 
ke dni vypořádání,
cenné papíry (dluhopisy) znějící na cizí měnu, které nejsou do konce roku vypořádány, • 
jsou přepočítány kursem k 31.12. příslušného roku, tyto kursové rozdíly jsou účtovány 
na účty skupiny 38.
rozdělení cenných papírů na krátkodobé a dlouhodobé je provedeno k datu závěrky dle • 
celkové doby „držení“ dluhopisu. (tj. od nákupu do jejich splatnosti).

2. 2. ZÁSOBY
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení zásob 
a náklady související s jejich pořízením.
Vlastní výrobky jsou oceňovány vlastními náklady (tj. přímé náklady a část nepřímých 
nákladů vztahujících se k výrobě).
O bezúplatně převzatých zásobách určených pro hlavní činnost společnosti je vedena 
operativní evidence s uvedením osoby a místa jejich předání jiným subjektům.

2. 3. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A CENINY
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.

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

2. 5. ZÁVAZKY
Závazky jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou. Společnost nepřevzala závazky 
za jiné subjekty.
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2. 6. POUŽÍVÁNÍ CIZÍ MĚNY V ÚČETNICTVÍ

2. 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 kursem ČNB 
vyhlášeným 1. dne kalendářního měsíce po 14:30 hodině.
Pohledávky a závazky evidované v jiných cizích měnách, které ČNB nevyhlašuje denně, byly 
přepočítávány na českou měnu kurzem k 1.dni kalendářního měsíce na informačním portálu 
společnosti Allia Web s.r.o. (www.fi n.cz) mimo níže uvedených případů, kde za aktuální kurs 
je považován:

kurs kubánského konvertibilního pesa (CUC) k EUR, přepočtený k CZK vyhlášený • 
Kubánskou národní bankou jako první v měsíci
kurs myanmarského kyatu (MMK), který je určován prostřednictvím kursu • 
k USD a pomocí níže uvedených pravidel (zpravidla se účtuje pouze o pohybech 
na pokladnách)
Příjem do pokladny v případě směny je zaúčtován v kursu k USD, ve kterém směna • 
probíhá. Pro převod z USD na CZK se používá měsíční kurs ČNB platný k prvnímu 
pracovnímu dni v měsíci.
Ze zůstatku v pokladně a příjmu se stanoví váhový průměr a takto získaný průměrný • 
kurs se použije pro zaúčtování dalších dokladů až do okamžiku další směny.
Změna měsíčního kursu USD k CZK v období mezi jednotlivými směnami • 
se nezohledňuje.

2. 6. 2. Používání cizí měny ke konci rozvahového dne
Kurzové rozdíly zjištěné ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému 
se sestavuje účetní závěrka, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, se uvádějí:

podle povahy ve výkazů zisků a ztrát v položce „A.V.21 Kursové ztráty“ nebo v položce a) 
„B.IV.16. Kursové zisky“, pokud se jedná o kursové rozdíly zjištěné na účtech účtových 
skupin 21, 22 a 26,
podle povahy v rozvaze (bilanci) v položce aktiv „B.IV.3. Kursové rozdíly aktivní“ nebo b) 

v položce pasiv „B.IV.3. Kursové rozdíly pasivní“, pokud se jedná o kursové rozdíly 
zjištěné na účtech účtové skupiny 05, 06 a na účtech pohledávek, závazků, úvěrů 
a fi nančních výpomocí.

Hodnota fi nančních prostředků, závazků a pohledávek vykazovaných k 31.12.2007 
a evidovaných v cizí měně vyhlašované ČNB je přepočítána směnným kursem ČNB 
platným ke dni 31.12.2007. Pokud cizí měna není vyhlašovaná ČNB denně, použije se kurs 
vyhlašovaný na informačním portále společnosti Allia Web s.r.o. (www.fi n.cz) k 31.12.2007 
mimo níže uvedené případy, kdy za kurs k 31.12.2007 se považuje:

kurs kubánského konvertibilního pesa (CUC), který byl vypočten za dané účetní období • 
k 31.12.2007
kurs myanmarského kyatu (MMK): pro přepočet k 31.12.2007 bude použit kurs ČNB • 
vyhlášený k 31.12.2007, kterým bude přepočten vypočtený zůstatek v USD měně.

2 . 7. FONDY A VLASTNÍ JMĚNÍ
V souladu s platnými postupy účtování 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 plnění hlavního poslání společnosti: dary, vázané dary (granty).
Na účtech vlastního jmění společnost účtuje o hospodářském výsledku, majetku pořízeném 
z prostředků grantů, o darovaném majetku a materiálu.
Přehled významných dárců je součástí výroční zprávy společnosti.
Společnost vytvořila v účtovém rozvrhu v rámci účtové skupiny 91 (fondy) nové syntetické 
účty 912 (fondy-poskytnuté zálohy na stavby), 914 (fondy-nedokončené či nepředané 
stavby) a 919 (fondy-nepředané zásoby). Na účtu 912 je zachycena část prostředků 
alokovaná ke krytí vynaložených prostředků na zálohy na nedokončené stavby k 31.12.2007. 
Na účtu 914 je zachycena část prostředků fondů alokovaná ke krytí vynaložených nákladů 
na nedokončené nebo nepředané stavby k 31.12.2007. Na účtu 919 je zachycena část 
prostředků fondů alokovaná ke krytí nakoupených a nepředaných zásob k 31.12.2007. 
Čerpání (zúčtování) fondů zachycených na účtech 912, 914 a 919 bude provedeno v dalším 
účetním období na základě fyzického předání dokončených staveb nebo zásob v souladu 
s příslušnými smlouvami.

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VYBRANÝM ÚDAJŮM Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI

Majetek společnosti není zatížen zástavním právem.
Společnost neeviduje žádné závazky neuvedené v účetní závěrce.
Veškeré dále uváděné číselné hodnoty jsou uváděny v tis. Kč, pokud není v textu stanoveno jinak.

3. 1. ROZVAHA

3. 1. 1. Dlouhodobý majetek (v tis. Kč)

 
Stav 

k 31.12.2006 Přírůstek Úbytek
Stav 

k 31.12.2007
likvidace prodej darování zúčtování záloh přecenění majetku

Dlouhodobý majetek – pořizovací cena
Nehmotný majetek 2 908 547 12 0 0 0 0 3 443
 z toho:       
 software 1 660 0 0 0 0 0 0 1 660
 drobný nehmotný majetek 216 0 12 0 0 0 0 204

ocenitelná práva 85 0 0 0 0 0 0 85
 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 767 457 0 0 0 0 0 1 224

poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 180 90 0 0 0 0 0 270
Hmotný majetek 50 919 99 695 569 1 459 57 413 16 319 0 74 854
 z toho:       
 budovy 218 0 13 0 0 0 0 205
 technické zhodnocení budovy 467 11 0 0 0 0 0 478
 automobily 7 258 4 496 0 1 376 0 0 0 10 378
 ostatní hmotný majetek 14 725 4 863 372 83 1 853 0 0 17 280
 základní stádo 70 0 0 0 65 0 0 5
 drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 998 0 184 0 0 0 0 4 814
 nedokončený dluhodobý hmotný majetek (stavby) 18 998 72 142 0 0 55 495 0 0 35 645

poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 4 185 18 183 0 0 0 16 319 0 6 049
Finanční majetek 4 822 7 323 0 2 607 0 0 -275 9 263
 z toho:        
 cenné papíry 4 822 5 965 0 2 607 0 0 0 8 180

podíly v ovládaných a řízených osobách 0 1 358 0 0 0 0 -275 1 083
CELKEM 58 649 107 565 581 4 066 57 413 16 319 -275 87 560

Pozn.: V řádku cenné papíry jsou ve sloupci úbytek-prodej vykázány i hodnoty vypořádání v době splatnosti pláště dluhopisu či kuponu dluhopisu, dále jsou zde vykázány i nerealizované kursové 
rozdíly vyčíslené z cenných papírů (držených do splatnosti) k 31.12.2007.

 
Stav 

k 31.12.2006 Přírůstek Úbytek
Stav 

k 31.12.2007
likvidace prodej darování

Dlouhodobý majetek – oprávky
Nehmotný majetek 1 132 462 12 0 0 1 582
 z toho:       
 software 916 398 0 0 0 1 314
 drobný nehmotný majetek 216 0 12 0 0 204
 ocenitelná práva 0 64    64
Hmotný majetek 18 018 6 795 570 1 459 1 917 20 867
 z toho:       
 budovy 81 13 14 0 0 80
 technické zhodnocení budovy 239 98 0 0 0 337
 automobily 3 898 2 170 0 1 376 0 4 692
 ostatní hmotný majetek 8 779 4 469 372 83 1 853 10 940
 základní stádo 23 45 0 0 64 4
 drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 998 0 184 0 0 4 814
CELKEM  19 150 7 257 582 1 459 1 917 22 449
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 Stav 
k 31.12.2006

Stav 
k 31.12.2007

Dlouhodobý majetek – zůstatková cena
Nehmotný majetek 1 776 1 861
z toho:   
 software 744 346
 drobný nehmotný majetek 0 0
 ocenitelná práva 85 21
 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 767 1 224
 poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 180 270
Hmotný majetek  32 901 53 987
z toho:   
 budovy 137 125
 technické zhodnocení budovy 228 141
 automobily 3 360 5 686
 ostatní hmotný majetek 5 946 6 340
 základní stádo 47 1
 drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0
 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (stavby) 18 998 35 645
 poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 4 185 6 049
Finanční majetek 4 822 9 263
z toho:    
 cenné papíry 4 822 8 180

podíly v ovládaných a řízených osobách 0 1 083
CELKEM  39 499 65 111

3.1.1.1 Podrobnější informace o dlouhodobém fi nanční majetku

Majetkové účasti a podíly
Název společnosti Podíl na základním kapitálu v % Pořizovací cena majetkové účasti Oceňovací rozdíly

k 31.12.2007
Majetková účast

k 31.12.2007
People in Need Jordan 100 1 358 (50.000 JOD) -275 1 083

Datum registrace: 3. 10. 2007
Jméno organizace: People in Need Jordan
Instituce, která subjekt zaregistrovala: Jordánské hášimovské království, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Oddělení kontroly společností
Základní kapitál: 50 000 JOD
Zastupování navenek: ředitelka – paní Megan King
Sídlo: Wasti Al Tal St. 80 (of.303), P.O.Box 930 478

Cenné papíry (dlouhodobé) držené do splatnosti
Přírůstky Úbytky

Název emitenta Měna 
dluhopisu

Datum 
splatnosti emise

Stav
k 31.12.06

Nakoupené 
dluhopisy v r. 2007 

(v ceně pořízení)

Výnosy
(alikvotní výnosy 

obligace a kuponu)

Vypořádání
(obligace nebo kuponu) popř. záporný 

diskont, vč. realizovaných KR

* Nerealizované
kursové ztráty

(KR vyčíslené k 31.12.07)

Stav
k 31.12.07

American Express 
(dluhopis s kuponem)

USD 20.02.09 1 458  68 -54 -209 1 263

Deutsche Bahn 
(dluhopis s kuponem)

USD 25.07.07 1 484  44 -1 528  0

Alliance and Leicester 
(dluhopis bez kuponu)

CZK 31.10.08 1 880  65 0  1 945

Bankk Foerderbk 
(dluhopis s kuponem)

USD 30.09.08 0 1 416 62 -41 -180 1 257

HSH Nordbank 
(dluhopis s kuponem)

CZK 18.11.10 0 1 017 45 -44  1 018

Kommunalkredit 
(dluhopis bez kuponu)

CZK 07.08.08 0 1 348 28 0  1 376

SHELL INTL
(dluhopis s kuponem)

USD 15.01.09 0 1 470 24 0 -173 1 321

CELKEM   4 822 5 251 336 -1 667 -562 8 180

* Vysvětlení: Jedná se o kursové rozdíly zachycené na účtu 386 /kursová ztráta (-)/ resp. 387 /kursový zisk (+)/

3. 1. 2. Zásoby

 Stav 
k 31.12.2006

Stav 
k 31.12.2007

Zásoby celkem 3 886 5 451
 z toho: materiál na skladě 2 411 3 661
 výrobky 667 1 052
 zboží na skladě a v prodejnách 808 738

Materiál na skladě tvoří především:
materiál na výrobu výrobků v Namíbii,• 
kazety Filmového festivalu, manuál GRV, trička,• 
nepředané zásoby v rámci humanitární pomoci, které budou v dalším období darovány příjemcům pomoci.• 

Výrobky představují výrobky v Namíbii a zásoby knihy „Nebolí“.
Zboží na skladě a v prodejnách tvoří výrobky z Namíbie, které byly převezené na sklad v Praze.
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3.1.3. Pohledávky (v tis. Kč)

Pohledávky celkem  41 409
Pohledávky z obchodního styku celkem  17 487

z toho:
• pohledávky za odběrateli 12 880

z toho:
pohledávky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů 1 048
pohledávky po lhůtě splatnosti 181 až 364 dnů 35
pohledávky po lhůtě splatnosti 91 až 180 dnů 4 220
pohledávky po lhůtě splatnosti 0 až 90 dnů 7 434
pohledávky před uplynutím doby splatnosti 143

Výše neuhrazených pohledávek k dnešnímu dni: 1 885
z toho:

pohledávky před uplynutím doby splatnosti 8

• poskytnuté provozní zálohy 3 760
z toho:
stálé zálohy (dlouhodobé) 711

• partneři (Dobrovolnické centrum, Společnost 
Začít spolu, Společnost Tady a teď)

245

• kauce nájem Sokolská 173
• kauce nájem ostatní 133
• telefony 120
• stálé zálohy ostatní 40
• ostatní zálohy (krátkodobé) 3049
• zálohy na služby (elektřina, plyn, vodné 
stočné, odpad, nájem, atp.)

1365

• záloha na projekt UNDEF 705
• zálohy Pakistán 458
• partneři (Společnost Tady a teď, 
Ponton, Občanské sdružení)

160

• zálohy ostatní 361

• ostatní pohledávky 847

Pohledávky za zaměstnanci  1 546
 • poskytnuté zálohy na služební cesty 879
 • provozní zálohy 459

• ostatní 208

Pohledávky za státním rozpočtem  721
z toho:

• daň z přidané hodnoty 313
• daň z příjmu právnických osob 296
• nároky na dotace ze státního rozpočtu 112

Jiné pohledávky  21 655
z toho:

• jiné pohledávky – granty 5 783
z toho:

• pohledávky – grant poskytnutý 
UNICEF Angola (DPE Bié)

2051

• pohledávky – grant poskytnutý IOM 
International Organization of migration

1305

• pohledávky – grant poskytnutý 
Austrian/Swiss Red Cross

809

• pohledávky – grant poskytnutý USAID 389
• pohledávky – grant poskytnutý UNESCO Namíbie 364
• pohledávky – grant poskytnutý Middle 
East Partnership Initiative (MEPI)

322

• pohledávky – grant poskytnutý United 
states of America Department of State

321

• pohledávky – ostatní poskytovatelé 222

Výše neuhrazených pohledávek k dnešnímu dni: 384
z toho:

pohledávky po splatnosti 384

• jiné pohledávky – nároky na dotace z EU 15 228
z toho:

pohledávky – dotace EU – smíšené zdroje 
v rámci iniciativy Equal, JPD3, OPRLZ, PHARE

10 247

pohledávky – grant poskytnutý European 
Commission Humanitarian Aid Offi  ce

3 936

pohledávky – grant poskytnutý Action Aid 362
pohledávky – grant poskytnutý Weltfriedensdienst e. V. 163
pohledávky – grant poskytnutý La Strada ČR, o.p.s. 160
pohledávky – grant poskytnutý Poradna pro občanství 132
pohledávky za ostatními subjekty 228

Výše neuhrazených pohledávek k dnešnímu dni: 3905
z toho:

pohledávky po splatnosti 3905

• jiné pohledávky ostatní 644

Výše neuhrazených pohledávek k dnešnímu dni: 541
z toho:

pohledávky po splatnosti 541

3. 1.4. Finanční majetek (v tis. Kč)

Krátkodobý fi nanční majetek celkem  65 211

Hotovost pokladny 4 537
Bankovní účty 60 047
Ostatní cenné papíry 627

3. 1. 4. 1 Podrobnější informace o „Ostatních cenných papírech“)

a) Cenné papíry (krátkodobé) držené do splatnosti
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Kaupthing CZK 21. 3. 2007 2 440 14 -2 454 0 0

* Vysvětlení: Jedná se o kursové rozdíly zachycené na účtu 386 /
kursová ztráta (-)/ resp. 387 /kursový zisk (+)/

b) Realizovatelné cenné papíry

Název emitenta Měna Datum
nabytí

Počet 
cenných 

papírů

Cena 
pořízení 

v tis. Kč

Zisk (+) 
Ztráta (-) 

v min. letech

Zisk (+) 
Ztráta (-) 
v roce 2007

Stav k 31. 
12. 2007

Podílové listy 
podílového 
fondu ČSOB 
Dluhopisových 
příležitostí

CZK 18. 4. 

2006
489 277 470 -1 29 498

Podílové listy 
podílového 
fondu ČSOB 
KBC BONDS 
EMERGING 
MARKETS KAP

USD 28. 11. 

2007
5,55 131  -2 129

3. 1. 5. Jiná aktiva (v tis. Kč)

Jiná aktiva celkem  13 886
Náklady příštích období 1 555

z toho:
náklady na pojištění roku 2008 zaplacené v roce 2007 581
náklady na letenky roku 2008 zaplacené v roce 2007 530
náklady dle uzavřených smluv za pronájem prostor nebo 
techniky v následujícím období zaplacené v roce 2007

305

ostatní 139
Účetní jednotka zde účtuje výdaje běžného období, jež 
se týkají nákladů v příštím období. Zúčtování nákladů příštích 
období na příslušný účet nákladů provede účetní jednotka 
v účetním období, s nímž náklady věcně souvisí.

Příjmy příštích období 10 138
z toho:

Afghan Ministry of Rural Rehabilitation 
and Development

3852

UNOPS, Jordan 1787
Karlovarský kraj 1561
Deutsche Welthungerhilfe e.V. 1412
IBIS – Financial Department 682
Ministerstvo vnitra ČR 297
Česká národní agentura "Mládež" 227
The International Visegrad Fund 163
Centrum pro integraci cizinců, o.s. 153
ostatní 4

Jedná se o smluvně zajištěné příjmy prostředků v dalším účetním 
období pro projekty, které byly již částečně realizovány v roce 2007.

Kursové rozdíly aktivní 2 193
Jedná se o nerealizované kursové ztráty, o kterých bude 
v souladu s předpisy účtováno při úhradě závazků nebo 
inkasu pohledávek v dalším účetním období.
Hodnota kursových rozdílů aktivních, která se vztahuje 
k cenným papírům a je zahrnuta ve výše uvedeném 
čísle, je vyčíslena v kapitole fi nančního majetku.
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3. 1. 6. Závazky (v tis. Kč)

Závazky celkem  22 347
 

Závazky z obchodních vztahů celkem  8 337
z toho:

• závazky k dodavatelům 2 837
z toho:

závazky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů 8
závazky po lhůtě splatnosti 181 až 364 dnů 55
závazky po lhůtě splatnosti 91 až 180 dnů 30
závazky po lhůtě splatnosti 0 až 90 dnů 1246
závazky před uplynutím doby splatnosti 1 498

Výše neuhrazených závazků k dnešnímu dni: 173
z toho:

závazky před uplynutím splatnosti 0
• přijaté zálohy 2 458

z toho:
  UNOPS, Jordan 2 458

• ostatní závazky 3 042

Závazky vůči zaměstnancům  4 970

Závazky k instituci sociálního zabezpečení  1126
vznik závazku: 31.12.2007, splatnost: 10.1.2008

Závazky k institucím zdravotního pojištění  479
vznik závazku: 31.12.2007, splatnost: 10.1.2008

Závazky k institucím sociálního a zdravotního 
pojištění (Arménie, Namíbie, Srí Lanka, Slovensko)

 76

Závazky ke státnímu rozpočtu  5 158
vratky nevyčerpaných dotací 4 611
daň z příjmů ze závislé činnosti ČR 427
daň z příjmů ze závislé činnosti (Namíbie, 
Etiopie,Afghánistán,Srí Lanka, Slovensko, Arménie)

96

ostatní 24

Jiné závazky 1 765
z toho:

• vyúčtování partnera (Poradna pro občanství, o.s.) 428
• zákonná povinnost (odvod za ZPS) 266
• poskytnuté peněžní prostředky 140
• členský příspěvek EUROSTEP 135
• vratky dotací z EU 43
• smlouvy o autorském díle 36
• ostatní závazky 717

Dohadné účty pasivní (elektřina, plyn, vodné, stočné, ostatní služby)  436
Jedná se o náklady účetního období, které dosud nebyly 
společnosti vyúčtovány (fakturovány).

3. 1. 7. Jiná pasiva (v tis. Kč)

Jiná pasiva celkem  13 205

Výdaje příštích období 2 204
z toho:

• cestovné 1030
• vodné, stočné, energie 516
• ostatní (pojištění, školení, služby atp.) 334
• nájem (automobilu, místnosti) 299
• telefony, internet 25

Prostřednictvím tohoto účtu účetní jednotka účtuje náklady, jež s běžným účetním obdobím 
souvisí, avšak výdaj byl uskutečněn v následujícím období.

Výnosy příštích období 10 377
z toho:

Afghánistán – rozvoj venkovských komunit 6451
Angola – zemědělské projekty 1352
Gruzie – materiálové vybavení (mlékárna) 1372
Libanon – Sociální práce v domovech 
důchodců v jižním Libanonu 541
Čečensko vybavení dílny 540
ostatní 121

Společnost zachycuje na tomto účtu úhrady, které jsou přijaty v běžném účetním 
období, příslušné výkony však budou realizovány až v následujícím účetním období.

Kursové rozdíly pasivní 624
Jedná se o nerealizované kursové zisky, o kterých bude v souladu s předpisy účtováno při 
úhradě nebo inkasu pohledávek v dalším účetním období.

3. 1. 8. Vlastní jmění (v Kč) účet 901 – Vlastní jmění

 
vlastní jmění 

minulých období
majetek z grantů pro 

vlastní činnost
materiální dary Celkem

stav k 1.1.2007 8 176 418,90 7 407 273,70 91 716,50 15 675 409,10

zvýšení stavu hmotného majetku, přijaté materiální dary  7 994 686,91  7 994 686,91

vyřazení hmotného majetku, odpisy, poskytnuté dary  -5 487 679,75  -5 487 679,75

stav k 31.12.2007 8 176 418,90 9 914 280,86 91 716,50 18 182 416,26

18 182 416,26

Schválení účetní závěrky za rok 2006
Správní rada na svém zasedání dne 27.6.2007 schválila účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2006, ve kterém byl vykázán zisk po zdanění ve výši 77.917,66Kč, který byl v souladu 
s rozhodnutím správní rady zaúčtován jako navýšení rezervního fondu společnosti.

3. 1. 9. Fondy – účtová skupina 91 (v Kč)
V souladu s platnými postupy účtování je na fondech účtováno:

o veřejných sbírkách, které byly vyhlášeny dle zákona 117/2001 Sb.,• 
o zdrojích přijatých společností od jiných osob za účelem plnění hlavního poslání společnosti: dary a vázané dary (granty),• 
tvorba a čerpání rezervního fondu• 

Rekapitulace účtů 91x FONDY za rok 2007
Počáteční stav 

k 1.1.2007
zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

zůstatek pro čerpání 
v roce 2008

Sbírky
Etiopie – postavme školu v Africe 2 034 436,07 3 324 785,07 3 109 643,81 2 249 577,33
Afghánistán – školy Afghánským dětem 264 273,31 549 203,50 348 552,05 464 924,76
SOS Indie 0,00 173 805,00 173 805,00 0,00
SOS Řecko 0,00 293 562,24 1 109,12 292 453,12
SOS Kuba 24 757,88 64 613,11 68 091,48 21 279,51
SOS Bangladéš 0,00 213 827,00 213 827,00 0,00
SOS Pakistán 6 830 507,15 3 996,00 685 603,40 6 148 899,75
SOS Povodně 2006 64 940,00 13 836,18 78 776,18 0,00
SOS Srí Lanka 52 584 183,62 -24 233 096,63 16 006 805,73 12 344 281,26
SOS Srí Lanka – alokovaná částka (nepředané zásoby, stavby, zálohy na stavby) 14 326 964,35 24 349 751,24 29 031 826,18 9 644 889,41
Namíbie – ztráta imunity 109 955,60 276 620,51 23 772,11 362 804,00
SOS Jáva 199 351,27 64 678,77 264 030,04 0,00
SOS Libanon 302 281,31 75 834,00 293 082,52 85 032,79
CELKEM SBÍRKY 76 741 650,56 5 171 415,99 50 298 924,62 31 614 141,93

Počáteční stav 
k 1.1.2007

zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

zůstatek pro čerpání 
v roce 2008

Dotace ze státního a místních rozpočtů, z EU a dotací ostatních zahraničních vlád
Dotace ze státního rozpočtu 10 010 754,35 101 633 473,84 95 490 264,59 16 153 963,60
Dotace z místních rozpočtů 204 931,50 4 927 584,36 5 042 798,22 89 717,64
Dotace z prostředků EU 7 665 959,17 67 144 332,83 45 900 617,75 28 909 674,25
Dotace z prostředků ostatních zahraničních vlád 395 405,90 13 544 779,46 7 954 813,22 5 985 372,14
CELKEM DOTACE 18 277 050,92 187 250 170,49 154 388 493,78 51 138 727,63
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Počáteční stav 
k 1.1.2007

zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

zůstatek pro čerpání 
v roce 2008

Fondy – vázané dary (granty)     
Vázané dary (granty) – Agentury OSN 600 956,61 17 549 082,10 12 167 134,91 5 982 903,80
Vázané dary (granty) – Prostředky ost.zahr.vlád 2 959 123,47 13 168 598,65 13 493 674,03 2 634 048,09
Vázané dary (granty) – NGO 7 873 706,57 39 918 261,72 24 678 278,90 23 113 689,39
CELKEM FONDY (GRANTY) 11 433 786,65 70 635 942,47 50 339 087,84 31 730 641,28

Počáteční stav 
k 1.1.2007

zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

zůstatek pro čerpání 
v roce 2008

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

9 581 645,00 0,00 0,00 9 581 645,00

Klub přátel 7 326 120,12 8 234 395,19 4 960 045,08 10 600 470,23
Ostatní 692 797,05 4 298 663,76 2 753 519,14 2 237 941,67
Rezervní fond (tvořený ze zisku roku 2004) 2 443 275,86 77 917,66 0,00 2 521 193,52
Dary nepeněžní 0,00 27 790,00 17 790,00 10 000,00
CELKEM OSTATNÍ FONDY 20 043 838,03 12 638 766,61 7 731 354,22 24 951 250,42
CELKEM FONDY 126 496 326,16 275 696 295,56 262 757 860,46 139 434 761,26

3. 2. VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI, KE KTERÝM VE SPOLEČNOSTI DOŠLO PO 31. 12. 2007

3. 2. 1. Žádosti o prominutí porušení rozpočtové kázně včetně příslušenství
související s využitím státních dotací v létech 2004 a 2005 – (problematika je popsána v příloze k účetní závěrce 2006 v bodě 3.2.1 ) bylo vyhověno v plném rozsahu a to rozhodnutím MFČR 
ze dne 1.10.2007.

3. 2. 2. Nález kontroly fondů ECHO z roku 2006 (situace je popsána v příloze k účetní závěrce 2006 v kapitole 3.2.2.) a vývoj situace v letech 2007 a 2008
Během prosince 2007 a ledna 2008 proběhla neformální jednání mezi zástupci společnosti a DG ECHO v Bruselu (ECHO audit administrator), ze kterých nevyplynula žádná povinnost 
dříve rozporované prostředky vrátit, naopak, společnosti byla vyjádřena důvěra, zařazením do kategorie P a podepsáním nového FPA (FRAMEWORK PARTNERSHIP WITH HUMANITARIAN 
ORGANISATIONS).

3. 2. 3. Závěry kontroly FÚ Praha 2 na využití státních dotací v gesci MV za rok 2007.
V termínu od 30.4.2008 do 12.6.2008 proběhla kontrola využití fi nančních prostředků poskytnutých v roce 2007 na základě rozhodnutí vydaných MV ČR, pod čísly jednacími OAM-107–8/2007 
a OAM-67–5/2007. Kontrola proběhla na základě podnětu MV ČR (č.j MV-809–26/OAM-2008).
Přestože kontrola shledala, že účetnictví projektu je vedeno řádně a úplně, byla nucena konstatovat, že došlo k porušení závažné podmínky rozhodnutí o přidělení dotace a to pozdní předložení 
projektových auditů a tím došlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto nálezu byla společnosti celková částka obou dotací 
předepsána k vrácení.
Společnost se domnívá, že se jedná o extrémně přísný výklad zákona a požádala proto o prominutí platby. Zároveň společnost požádala o posečkání s platbou dle FÚ neoprávněně použitých 
prostředků vč. souvisejícího příslušenství a to až do doby rozhodnutí FÚ o žádosti na prominutí. Žádosti společnosti o posečkání úhrady bylo vyhověno – nová splatnost dále uváděných částek 
je 30.6.2009. Vyměřena byla částka 4.669 tis. Kč s tím, že ještě bude doměřeno příslušenství ve výši cca 550. tis. Kč. Spolu s FÚ se společnost domnívá, že „institut posečkání“ je nejvhodnějším 
nástrojem, jak ošetřit stávající situaci, dokud nebude o prominutí defi nitivně rozhodnuto.

3. 3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A VÝPOČET DANĚ K 31.12.2007
Výsledek hospodaření společnosti za rok 2007 je účetní ztráta ve výši 1.856 tis. Kč. Významným způsobem výsledek hospodaření ovlivnily kursové ztráty vykázané na ř. 27 výkazu zisků a ztrát. 
Rozpočty projektů sestavené pro období roku 2007 nepředpokládaly tak významný pokles hodnoty USD, EUR vůči Kč
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,• 
správní činnost – ve sloupci správní činnost.• 

Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2007 na dani z příjmů právnických osob je ve výši 38 tis. Kč. Společnost využila možnosti osvobození dle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů č. 
586/1992 sb.

VÝPOČET DANĚ:

Výnosy celkem 332 246 439,55
Náklady celkem (mimo 591) 334 064 697,08
Výsledek hospodaření před zdaněním -1 818 257,53

Hlavní činnost
Všechny činnosti v rámci hlavních činností byly po započtení nákladů centrály společnosti a při eliminaci darů ztrátové.

Doplňková činnost
Výnosy 1 661 788,59
Náklady 1 293 223,96
Hospodářský výsledek 368 564,63

Základ daně před úpravami 368 564,63
Rozdíl účetních a daňových odpisů 0,00
Nedaňové náklady 89 190,00
Úprava základu daně dle §20 ZDP -300 000,00
Upravený základ daně 157 754,63
Základ daně po zaokrouhlení 157 000,00

Daň 24 % 37 680,00

V roce 2006 byl uplatněn odpočet dle § 20 v rámci přiznání daně z příjmů právnických osob ve výši 300.000,00 Kč. Prostředky získané dosaženou úsporou daňové povinnosti podle § 20 zákona 586/92 
Sb. z minulých let byly použity ke krytí nákladů  souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nebyly předmětem daně v roce 2007.
Po datu účetní závěrky byla provedena a ukončena kontrola čerpání prostředků státního rozpočtu v roce 2007 konkrétně dotací v gesci MVČR. Výsledky kontrol jsou uvedeny v kapitole 3.2.2 této přílohy. 
S výjimkou těchto skutečností nedošlo k žádným jiným událostem, které by významným způsobem ovlivnily hodnocení společnosti a ukazatele uvedené v účetní závěrce společnosti.

V Praze dne 27. 6. 2008
Vyhotovil: Ing. Jan Kamenický, fi nanční ředitel

Jan Urban
Člen správní rady společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

Jan Urban
rady spy spssssssssssssssss olečolečeeeeeeečee nostno i Člověk v tísni, o. p. s

Praze dne 27. 6. 2008
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ROZVOJOVÁ A HUMANITÁRNÍ POMOC
na Srí Lance jsme v okrese Kuchchaveli postavili dosud největší základní školu, která pojme 500 žáků. Na seve- —
rovýchodě Srí Lanky jsme dokončili stavby 150 domů z peněz z veřejné sbírky SOS Srí Lanka
v pákistánském Kašmíru jsme dostavěli první školu po zemětřesení v roce 2005. Tato střední škola pojme 500  —
studentů.
v afghánské provincii Kábul jsme dokončili stavby nemocnic a kliniky pro 125.000 lidí —
v Etiopii jsme postavili již pátou školu z peněz veřejné sbírky Postavme školu v Africe —
v gruzínské podhorské oblasti Kazbegi jsme otevřeli turistické a informační centrum Horský dům na podporu  —
místního rozvoje

ROZVOJOVKA:
stali jsme se hlavním organizátorem tříletého evropského projektu s rozpočtem jednoho milionu eur, jehož cí- —
lem je vzbudit veřejnou debatu o rozvojových tématech prostřednictvím médii a spoluprací s vysokými škola-
mi či politiky
v rámci kampaně Virus Free Generation jsme uspořádali kreativní soutěž mladých Evropanů o HIV&AIDS.  —
Vítězové odjeli na stáž do zemí jižní Afriky
na katedře žurnalistiky FSV UK v Praze jsme zorganizovali pilotní seminář s názvem Novinář, globální problémy  —
a rozvojová spolupráce

PODPORA LIDSKÝCH PRÁV

BĚLORUSKO, UKRAJINA, MOLDÁVIE
v šesti evropských městech jsme uspořádali fotografi ckou výstavu o běloruských aktivistech, kterou shlédlo přes  —
15 000 návštěvníků. Humanitární pomoc od nás obdrželo 30 běloruských rodin
v Podněstří jsme začali pracovat pomocí mikrograntů a podpořili 10 místních organizací —
v Doněcku jsme vydali příručku pro novináře, kteří se chtějí věnovat investigativní žurnalistice —

KUBA
předali jsme humanitární pomoc celkem 90 rodinám —
podpořili jsme čtyři projekty nezávislých občanských skupin na Kubě —
pomohli jsme 28 nezávislým kubánským novinářů a navázali spolupráci s 11 evropskými médii —

BARMA
fi nančně jsme podpořili přes 150 politických vězňů, pronásledovaných aktivistů a jejich rodin a 19 zakázaných  —
barmských autorů
poskytli jsme mikrogranty a odborné konzultace šesti barmským neformálním občanským iniciativám —
na thajsko-barmské hranici jsme uspořádali odborné semináře a rozšířili tak program předávání českých zkuše- —
ností se společenskou transformací

 NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY V ROCE 2007
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FESTIVAL JEDEN SVĚT
festivalu o problematice lidských práv se v roce 2007 zúčastnilo přes 71 000 diváků v  Praze a dalších 15 festiva- —
lových městech, kteří shlédli 123 fi lmů z 35 zemí
obdrželi jsme čestné uznání za výchovu k lidským právům, udělované Organizací spojených národů pro výcho- —
vu, vědu a kulturu (UNESCO)

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH
do programu Jednoho světa na školách se zapojilo přes 590 základních a středních škol —
získali jsme prestižní cenu Jaromila Jireše za podporu vzniku a šíření nekomerčních tvůrčích počinů, udělova- —
nou Asociace režisérů a scénáristů. Ocenění vyzdvihuje především využívání dokumentárních fi lmů o moder-
ních československých dějinách

PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE
v Olomouci jsme založili devátou pobočku poskytující sociální služby a poradenství lidem ohroženým sociálním  —
vyloučením
vyvinuli jsme a v praxi ověřili novou službu sociální asistence v trestním řízení —
v Plzni jsme zahájili činnost vzdělávacího a informačního centra k problematice sociálního vyloučení pro širo- —
kou veřejnost
dokončili jsme řadu výzkumných projektů a publikovali studie o sociálním vyloučení —
ve všech našich pobočkách jsme registrovali službu terénní sociální práce —
v regionálních pobočkách jsme upevnili spolupráci s místními samosprávami, neziskovými organizacemi a další- —
mi institucemi a stali se tak důležitými partnery měst a obcí při řešení problematiky sociálního vyloučení

VARIANTY
v rámci Evropského roku rovných příležitostí jsme uspořádali semináře multikulturní výchovy, kterých se zú- —
častnilo 86 pedagogů, psychologů a dalších pedagogických pracovníků
přes 200 pedagogů pražských středních škol se zúčastnilo našich seminářů a kurzů zaměřených na zážitkovou  —
pedagogiku
do mezinárodního projektu Světová škola jsme pomohli zapojit 10 českých škol, které do své výuky zapracová- —
valy témata lidských práv, globalizace a změny klimatu.
na středních školách jsme uspořádali 6 debat pro 230 studentů a tři veřejné debaty o střetech některých lid- —
ských práv. Kampaň byla součástí mezinárodního projektu Free2choose – Meze svobody.

KLUB PŘÁTEL ČLOVĚKA V TÍSNI
počet členů klubu se v průběhu roku 2007 zdvojnásobil. V prosinci měl téměř 3600 členů, kteří v průměru při- —
spívají 200 či 300 korun měsíčně.
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 VĚŘÍTE, ŽE POMÁHAT  
DRUHÝM MÁ SMYSL?  
PODPOŘTE NÁS! 

KLUB PŘÁTEL ČLOVĚKA V TÍSNI WWW.CLOVEKVTISNI.CZ/KLUB
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