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držíte v rukou zprávu o šestnáctém roce společnosti Člověk 
v tísni. Zhodnocení naší práce je tak na Vás. Cílem není lí-
bivé povídání, ale skládání účtů veřejnosti, dárcům, všem 
těm, bez kterých by naše práce nebyla možná. Zpráva je 
postavena na faktech, číslech, počtech. Za pozornost stojí 
část popisující naši činnost v textu a tabulkách, ale i sekce 
fi nanční, která přináší pohled na zdroje a použití prostřed-
ků svěřených Člověku v tísni z řady různých úhlů. Věnujte 
našemu snažení skládat účty trochu svého času. Nečekejte 
zprávy o skokovém zlepšení, absolutním úspěchu či bez-
chybném řešení. Pracujeme v zemích a sektorech, které ta-
kovou možnost nenabízí. Od prvních let si vybíráme pokud 
možno ty nejsložitější, nejpotřebnější a tím pádem i ne-
snadno řešitelné problémy, témata a místa našeho působe-
ní. Jsme přesvědčeni, že právě tam je nás nejvíce třeba.

Vše důležité najdete uvnitř zprávy. Přesto mi dovolte 
zmínit nárůst objemu humanitární a rozvojové spolupráce, 
zejména otevření nových misí v Kongu a Barmě a rozšiřová-
ní projektů v řadě dalších zemí. Úžasný desátý ročník fi lmo-
vého festivalu Jeden svět v téměř čtyřiceti městech po celé 
ČR i v zahraničí. Obdivuhodné pokračování mravenčí prá-
ce Programů sociální integrace, které se snaží řešit problé-
my sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, převáž-
ně Romů, v ovzduší, kdy většina společnosti i politiků dává 
přednost zjednodušenému vymezení se pro-proti (zejména 
proti), namísto hledání racionálních přístupů. Dále nárůst 
počtu základních a středních škol, které se zapojily a použí-
vají sady dokumentárních fi lmů s doprovodnými materiály 
v rámci programu Jeden svět na školách. Systémové vzdělá-
vání, široké informační zdroje a nové přístupy, zejména in-
kluzívní koncept ve školství, které přináší dlouholetý vzdě-
lávací program Varianty. Pokračování práce sekce Lidských 
práv a podpory demokracie v zemích, kde základní lidská 
svoboda, pro nás tak samozřejmá, zůstává zatím jen snem.

Minulý rok však přinesl i řadu významných změn v mezi-
národním dění. Narůstající krize, vyostření mezinárodních 

vztahů a ekonomicko-politické ambice vyrůstajících vel-
mocí přináší mnoho nových ohrožení, která se v dnešním 
globalizovaném světě více či méně týkají každého z nás. 
Jsem přesvědčen, že na tato ohrožení existují odpovědi – 
vždyť v každé pohádce je právě pomoc, o kterou se rozdě-
lí chuďas, tou nejcennější. Neměli bychom tedy ani v době 
krize zapomínat, že lidé na většině míst světa jsou na tom 
ještě daleko hůř. Obdobně může vypadat dohoda s autori-
tativními vládci jako snadný a rychlý výsledek, v dlouhodo-
bém pohledu jsou to však právě demokracie, se kterými lze 
skutečně spolupracovat.

Vážení přátelé, dovolte mi závěrem poděkovat všem 
svým spolupracovníkům, zejména našim „podpůrným“ sek-
cím, jako je například fi nanční tým Člověka v tísni, lidem, 
kteří zajišťují absolutně nezbytné zázemí pro činnost celé 
organizace. Poděkování patří dobrovolníkům, členům Klubu 
přátel a přispěvatelům na veřejné sbírky, institucím a or-
ganizacím, prostě všem, bez kterých by naše práce nebyla 
možná. Jsme ostatně jen jakýmsi servisem mezi těmi, kdo 
dávají, a těmi, kdo pomoc potřebují.

Děkujeme Vám

 MIlí PřáTElé, 

Q Foto: © Nygus, Barma 2008 / Na jihu barmy, kde čvT působil po ničivém cyklonu Nargis, přetrvává problém s vodními zdroji a 
zasolenou zemědělskou půdou.

Partnerství a podpora:
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
ANAEM: Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations

ASRC: Austrian & Swiss Red Cross

CEE TRUST: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

ČRo: Český rozhlas

ČT: Česká televize

ČvT: Člověk v tísni

DRU: District Reconstruction Unit Bagh

DFID: Department for International Development

EC: Delegation of the European Commission

ECHO: European Commission Humanitarian Aid Office

EHP: Evropský hospodářský prostor

EU: Evropská unie

FAMU: Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění

FAO: Organizace OSN pro výživu a zemědělství

FORS: České fórum pro rozvojovou spolupráci

GTZ: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit

ICDC: International Committee for Democracy in Cuba

IOM: International Organization for Migration

MPSV ČR: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MS ČR: Ministerstvo spravedlnosti České republiky

MŠMT ČR: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MV ČR: Ministerstvo vnitra ČR

MU BRNO: Masarykova univerzita Brno

MZd ČR: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

MZV ČR: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

MZe ČR: Ministerstvo zemědělství ČR

NECORD: North East Community Restoration and Development Project

NED: National Endowment for Democracy

NROS: Nadace rozvoje občanské společnosti

NSP: National Solidarity Program

OSF: Open Society Fund

OSI: Open Society Institute

OSN: Organizace spojených národů

SB: Světová banka

SLRCS: The Sri Lanka Red Cross Society

TFD: Taiwan Foundation for Democracy

UMCOR: The United Methodist Committee on Relief

UNDEF: United Nations Democracy Fund

UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

UNICEF: Dětský fond Organizace spojených národů

UN OCHA: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

USAID: United States Agency for International Development

 WEby PROvOZOvANé SPOlEčNOSTí člOvěK v TíSNI 
www.clovekvtisni.cz; www.peopleinneed.cz

www.skutecnapomoc.cz

www.integracniprogramy.cz

www.rozvojovka.cz

www.skolavafrice.cz

www.stopdetskepraci.cz

www.virusfreegeneration.cz

www.nama.cz

www.madan.cz

www.epcb.eu

www.banat.cz

www.podkarpatskarus.net

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
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 MAPA PŮSObENí 1992–2009 
Afghánistán 2001–20091. 
Albánie 1993, 1997, 19992. 
Angola 2006–20093. 
Arménie 1988, 1998, 2003–20094. 
Bangladéš 20075. 
Barma 1997, 2001–20096. 
Bělorusko 1998–20097. 
Bosna a Hercegovina 1993–19988. 
Bulharsko 19979. 
Čečensko/Ingušsko 1995, 2000–200610. 
Černá Hora 1999–200111. 
Česká republika 1992–200912. 
Demokratická republika Kongo 2008-200913. 
Egypt 200214. 
Etiopie 2003–200915. 
Gruzie 2005–200916. 
Chorvatsko 199317. 
Indie 200718. 
Indonésie 2006–200719. 
Irák 2003–200920. 
Írán 2003–200521. 
Jordánsko 2004–200822. 
Kambodža 2008-200923. 

Kazachstán 1995–200124. 
Kolumbie 199925. 
Kosovo 1998–200426. 
Kuba 1997–200927. 
Libanon 2006–200928. 
Makedonie 199929. 
Moldavsko 1998, 2003–200930. 
Mongolsko 199331. 
Náhorní Karabach 1993–199432. 
Namibie 2003–200933. 
Nepál 200634. 
Pákistán 2005–200835. 
Rumunsko 1995–200936. 
Řecko 2007–200837. 
Severní Korea 2002–200338. 
Slovensko 1998, 2001–200939. 
Somálsko 199340. 
Srí Lanka 2005–200941. 
Srbsko 2001–200742. 
Španělsko 200243. 
Tádžikistán 199844. 
Ukrajina 1993, 1997, 2001, 2003–200945. 
Velká Británie 1997–200046. 

Barevně jsou označeny země, ve kterých společnost Člověk v tísni působila v roce 2008/2009.
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Humanitární a rozvojová sekce se i v roce 2008 věnovala 
svému hlavnímu poslání – pomoci lidem zasaženým živel-
nou katastrofou či válkou a boji proti chudobě a nevzdě-
lanosti. Uplynulý rok charakterizoval nárůst přímočaré hu-
manitární pomoci. Pravidlo, že není možné pracovat pouze 
na dlouhodobém rozvoji, pokud lidé strádají v důsledku 
akutních krizí, se uplatnilo na mnoha misích, například při 
pomoci obětem sucha v Etiopii a Afghánistánu, při váleč-
ném konfl iktu v Gruzii či v Kongu a Barmě.

Člověk v tísni otevřel v roce 2008 tři nové zahraniční 
mise a vyhlásil dvě veřejné SOS sbírky. Množství energie sek-
ce věnovala profesionalizaci práce, zachycování nasbíraných 
zkušeností v odborných manuálech či zvyšování povědomí 
veřejnosti o rozvojové problematice. Programovou činnost 
sekce zarámovaly převážně následující události.

Film „Kongo: hluboké ticho“, uvedený na festivalu 
Jeden svět, upoutal pozornost a šokoval situací znásilně-
ných a společností i rodinami vyloučených žen na východě 
Demokratické republiky Kongo, zmítané vleklým válečným 
konfl iktem. Prostředky z Klubu přátel a od soukromých dár-
ců umožnily radikálně zlepšit život žen a dětí v azylovém 
centru v provincii Jižní Kivu. Ke konci roku ČvT v Kongu 
otevřel stálou humanitární misi, která začala připravo-
vat vodohospodářské, vzdělávací a zdravotnické programy 
a pracovat s uprchlíky.

V květnu se Barmou přehnal ničivý cyklon Nargis. Přes 
snahu vojenské junty znemožnit humanitárním organi-
zacím přístup do nejhůře zasažených částí v deltě Iravádí 
se ČvT podařilo poskytnout přímou pomoc desetitisícům 
obětí. Ve složitých podmínkách pokračuje obnova zniče-
ných oblastí a podpora drobných živností.

V srpnu obsadila ruská vojska Jižní Osetii a gruzínská 
mise ČvT začala poskytovat materiální a psychosociální 
podporu tisícům utečenců. Následně se mise začala věno-
vat i situaci dalších uprchlických komunit v Gruzii, žijících 
téměř dvacet let v drastických podmínkách.

V září otevřel ČvT stálou misi v Kambodži s cílem zlepšit 
péči o matku a dítě v jižní provincii Takeo. Do konce roku 
se podařilo zavést vodu a elektřinu do desítek klinik a začít 
školit porodní sestry.

Mezníkem ve fi nancování rozvojových projektů bylo 
červnové zahájení dlouhodobé sbírky Skutečná pomoc, kte-
rá během prvního roku své existence přinesla téměř 3 mi-
liony korun. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, 
kteří podporují naši práci a umožňují nám dělat to, co jsme 
si vytyčili – pomáhat těm nejpotřebnějším.

OBjEM AkTIVIT: 243 305 000 kč

Práce v 18 zemích, z toho stálé kanceláře ve 13 zemích

Realizováno 133 programů; 55 zahraničních a 583 místních zaměstnanců na 

misích a 42 zaměstnanců na ústředí

 HUMANITáRNí A ROZvOjOvá POMOC 

Q Foto: © Kristýna Makovcová, Srí Lanka / Slavnostní otevření nové školky ve vesnici Annal Nagar, kterou čvT pomáhal rekonstruovat.

Členství:

Srí Lanka 19,2 %

Rozvojovka
2,5 %

Pákistán
11,8 %

Ostatní 2,6 %

Namibie 4,9 %

Irák 7,2 %
Gruzie 5,1 %

Etiopie 6,6 %

Barma 4,7 %

Arménie 1,1 %

Angola 5,4 %

Afghánistán 28,9 %

6
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Demokratickou republiku Kongo sužuje více než 10 let vál-
ka, kterou proti sobě vedou místní i zahraniční vojenské 
skupiny. Na pozadí konfliktu stojí ekonomické zájmy spo-
jené s nelegální těžbou nerostných surovin a cílem ozbroje-
ných útoků je převážně civilní obyvatelstvo. Krutým symbo-
lem války se stalo masové znásilňování a mučení místních 
žen. Podle různých odhadů bylo během konfliktu znásilně-
no více než 200 000 žen a dětí. Kromě častých zdravot-
ních problémů trpí poté ženy mnohdy i vyloučením z vlast-
ních rodin a zavržením okolím. Válka si zároveň vyžádala 
4 milio ny lidských životů.

OběTI SExUálNíHO NáSIlí
Pomáhat v Demokratické republice Kongo se společnost 
Člověk v tísni rozhodla na základě projekce dokumentár-
ního filmu Kongo: hluboké ticho kanadské režisérky Lisy 
Jackson, který sleduje osudy ve válce znásilněných žen. 
Přes velký úspěch filmu v Evropě i Spojených státech zů-
stávaly oběti násilí opuštěny a bez jakékoli pomoci zvenčí. 
Společnost Člověk v tísni proto uvolnila ze svého humani-
tárního fondu Klub přátel půl milionu korun na menší pro-
jekty pro oběti sexuálního násilí.

V květnu 2008 zahájil ČvT práci v provincii Jižní Kivu, 
jedné z nejpostiženějších oblastí východního Konga. 
Projekty se soustředily do oblasti Bunyakiri, které se přes 
nesporné potřeby nedostávalo pomoci ze strany nezisko-

vých organizací. ČvT tu ve spolupráci s místním partne-
rem podpořil desítky znásilněných a rodinami vyloučených 
žen a dětí žijících v provizorním azylovém centru. Nechal 
pro ně postavit 26 jednoduchých obydlí, šicí a mydlářskou 
dílnu, zajistil distribuci chovných zvířat či přispěl dětem 
na školné. Mýdlo z palmového oleje prodávají ženy po okol-
ních vesnicích, v šicí dílně se soustředí na výrobu potřeb-
ných školních uniforem. V rámci programu podpořil ČvT 
i místní nemocnici a lékárnu. Ženské oddělení v nemocni-
ci v Bunyakiri společnost vybavila postelemi, aby pacientky 
nemusely trávit čas před operací na hliněné podlaze. Místní 
lékárnu zase ČvT zásobil léky potřebnými k řešení gyneko-
logických potíží.

Prostředky uvolněné z Klubu přátel Člověka v tísni přes 
svůj relativně malý objem umožnily změnit životní pod-
mínky zapomenutých obětí vleklého konfliktu a připravit 
zázemí pro větší a dlouhodobější projekty z mezinárodních 
zdrojů a založení stálé mise v roce 2009.

OBjEM AkTIVIT: 956 000 kč

Financování: Klub přátel ČvT, dary jednotlivců a firem

 DEMOKRATICKá REPUblIKA KONgO 

Q Foto: © Markéta Kutilová / Ženy v bunyakiri si mohou přivydělat např. výrobou mýdla v dílně, kterou pro ně postavil člověk v tísni.

PROgRAMy A fINANCOváNí POSKyTOvANá SlUŽbA PříjEMCI POMOCI
PODPORA OběTí SExUálNíHO NáSIlí 
Klub přátel Člověka v tísni

Dodávky zdravotnického materiálu a vybavení nemocnice •	
v Bunyakiri a lékárny provozované místní neziskovou 
organizací
Stavba 20 domů pro oběti sexuálního násilí•	
Stavba 6 přechodných ubytoven pro nové oběti•	
Založení šicí dílny a dílny na výrobu mýdla•	
Distribuce chovných zvířat•	
Podpora školní docházky v rodinách opuštěných manžely •	
z důvodů znásilnění

Obyvatelé okresu Bunyakiri•	
20 rodin s minimálně čtyřmi dětmi•	
Nové oběti sexuálního násilí•	
26 žen bylo vyškoleno a získalo práci•	
Chovná zvířata pro 26 rodin•	
50 dětí•	

7
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 AfgHáNISTáN 

Společnost Člověk v tísni založila stálou misi v Afghánistánu 
těsně po pádu Tálibánu na konci roku 2001. Z malé mise 
s několika zaměstnanci se za dobu sedmi let i přes neustá-
le se zhoršující bezpečnostní situaci stala největší mise celé 
organizace. V roce 2008 ji tvořilo téměř 250 místních za-
městnanců řízených 11 zahraničními pracovníky, převáž-
ně Čechy. Práce se zaměřuje zejména na dlouhodobé řešení 
problémů týkajících se vzdělávacího systému, dostupnosti 

pitné vody, zdrojů obživy a rozvoje venkovských komunit, 
nově také na přímou humanitární pomoc v oblastech posti-
žených ničivým suchem a nedostatkem potravin.

vZDěláváNí
V roce 2008 se ČvT jako jedna z hlavních organizací po-
dílel na celkové obnově středního zemědělského školství 
v 17 provinciích Afghánistánu. Aktivity zahrnovaly pře-

PROgRAMy A fINANCOváNí POSKyTOvANá SlUŽbA PříjEMCI POMOCI
ZEMěDělSKé ŠKOlSTví A vZDěláváNí 
provincie baghlán a dalších 17 provincií 
MZV ČR, MŠMT, Mercy Corps/DFID, USAID, sbírka Madan

Revize kurikula a příprava učebních plánů•	
Nové učební materiály pro jednotlivé přednášky•	
Zajištění technické dokumentace pro výstavby nových •	
škol a školní farmy
Příprava školení pro učitele a ředitele škol•	
Organizace praktických seminářů pro studenty, učitele, •	
farmáře a zaměstnance Ministerstva zemědělství

17 ředitelů, 45 učitelů a 2 224 •	
studentů středních zemědělských škol
8 specialistů Zemědělské fakulty •	
Kábulské univerzity
30 pracovníků Ministerstva •	
zemědělství
14 farmářů•	

ŠKOlNí ROZvOjOvÝ PROgRAM MADAN 
provincie balch a baghlán 
sbírka Madan

Vybavení a podpora výstavby škol•	
Gramotnostní kurzy pro ženy a dívky•	

21 889 dětí z 12 škol v provincii •	
Balch

vODA A HygIENA 
provincie balch 
ECHO

Stavby a opravy 232 vodních zdrojů (79 kopaných •	
a vrtaných studní, 13 chráněných pramenů, 140 
tradičních podzemních rezervoárů – kand)
Hygienická a sanitární opatření (výstavba 540 toalet, •	
hygienická školení, distribuce 5 000 hygienických balíčků)
Založení 128 vodohospodářských rad•	

60 054 obyvatel v provincii Balch•	
104 vyškolených údržbářů •	
a 3 mechanici
13 207 lidí vyškolených v nových •	
hygienických návycích
10 207 lidí využívajících nové latríny•	

HUMANITáRNí POMOC
KRáTKODObá PODPORA ZAMěSTNANOSTI 
provincie balch a Paktia 
ECHO, GTZ, Klub přátel ČvT

Finanční pomoc formou „peníze za práci“ (cash for work) •	
v oblastech zasažených suchem
Oprava a vyčištění 274 km vodních kanálů, oprava 145 km •	
silnic, stavba 3 mostů a ochranné zdi
Stavby a opravy 30 podzemních rezervoárů (kand)•	

1 914 rodin v provinciích Balch •	
a Paktia včetně 284 rodin bez 
živitele

PROgRAM NáRODNí SOlIDARITy (NSP) 
provincie balch, baghlán, Nangarhár 
a Paktia 
Ministerstvo pro místní rozvoj Afghánistán, Světová banka

Založení a vyškolení rozvojových rad v 535 vesnicích•	
Příprava a realizace 439 místních projektů (dopravní •	
infrastruktura, vodní zdroje, zavlažování, protipovodňová 
opatření, školy, kliniky, komunitní centra, kurzy šití, 
vyšívání, tkaní koberců apod.)

95 193 rodin ve 4 provinciích•	

STAbIlITA PříjMŮ v SEvERNíM 
AfgHáNISTáNU 
provincie balch 
EC, MZV ČR

Zhotovení základního průzkumu, vypracování analýzy •	
trhu a marketingové strategie
15 pětidenních školení na využívání přírodních zdrojů•	
Zavádění sazenicových školek, chovu drůbeže, včelařství, •	
předení a tkaní a příslušná školení

280 farmářů a jejich rodin•	

Q Foto: © Tomáš Drobný, Afghánistán 2008 / Zajištění přístupu k pitné vodě patří mezi hlavní priority člověka v tísni v Afghánistánu
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 AfgHáNISTáN 

zkoumání vzdělávacího plánu (kurikula), přípravu učebních 
plánů, metodických i tematických školení pro učitele a ře-
ditele škol a organizaci praktických seminářů k moderním 
zemědělským metodám pořádaných pro studenty, učitele, 
farmáře a zástupce Ministerstva zemědělství.

V roce 2008 byla ukončena veřejná sbírka Madan. 
Vybrané prostředky použil Člověk v tísni především 
na drobné vybavení a podporu 12 škol v hůře dostupných 
oblastech provincie Balch.

vODA A HygIENA
Dlouhodobý vodohospodářský program pokračoval dvěma 
projekty, které se zabývaly stavbou a opravami zdrojů pitné 
vody a celkovým zlepšením hygieny a sanitárních opatře-
ní v zapadlých horských oblastech na severu země. Projekty 
zahrnují stavby studní, vodovodů, podzemních nádrží a lat-
rín, nastavení systému údržby, školení hygieny a distribuci 
ukázkového hygienického vybavení.

MíSTNí ROZvOj
Již čtvrtým rokem se ČvT podílí na celostátním rozvojovém 
Programu národní solidarity (NSP), který je zaměřen na obno-
vu a rozvoj afghánského venkova. Práce se soustředí do provin-
cií Balch, Baghlán, Paktia a Nangarhár. Jeho cílem je zakládání 
a zaškolování demokraticky volených místních samospráv se za-
stoupením žen a budování vesnické infrastruktury. Komunity si 
samy vytvářejí rozvojový plán, na jehož plnění dostávají dotace 
od afghánského Ministerstva pro místní rozvoj. ČvT pak pomá-
há připravovat a dozoruje stovky drobných projektů, jako jsou 
stavby škol, klinik, komunitních center, malých vodních elektrá-
ren, silnic, zavlažovacích kanálů, protipovodňových zdí či zdrojů 
pitné vody. Další asistenci poskytuje ČvT projektům na zvyšová-
ní gramotnosti nebo školení ve výdělečných činnostech, jako 
vyšívání, šití, tkaní koberců nebo chov dobytka.

V provincii Balch začal v roce 2008 nový tříletý projekt, 
který pomáhá řešit tíživou ekonomickou situaci a závislost 

na primární zemědělské produkci. ČvT se snaží ukazovat 
místním farmářům nové možnosti zdrojů příjmů i obživy 
a zároveň je naučit vlastní produkty dál prodávat.

HUMANITáRNí POMOC
V roce 2008 zasáhlo Afghánistán vážné sucho a následná po-
travinová krize. ČvT ihned zareagoval novými projekty, které 
prostřednictvím řady veřejně prospěšných prací (kopáčské prá-
ce při stavbě silnic, čištění zavlažovacích kanálů aj.) umožňu-
jí obyvatelům nejhůře postižených oblastí získat peníze na ná-
kup základních potravin jako náhradu za ztracenou úrodu.

OBjEM AkTIVIT: 70 350 000 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: MŠMT ČR, MZV ČR, USAID, Klub přátel ČvT, sbírka Madan, 

ECHO, EuropeAid, GTZ, Mercy Corps/DFID, Ministerstvo pro místní rozvoj 

Afghánistán

Humanitární pomoc –
krátkodobá podpora

zaměstanosti 12,6 %

Zemědělské
školství
a vzdělávání
20,2 %

Školní rozvojový
program Madan 0,9 %

Voda a hygiena 18,1 %

Program národní
solidarity (NSP) 43,2 %

Stabilita příjmů
v severním
Afghánistánu
5,0 %

Q Foto: © Tomáš Drobný, Afghánistán 2008 / Největším projektem v Afghánistánu je National Solidarity Program (NSP), kde se 
komunity samy podílí například na stavbách silnic.
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 bARMA 

V květnu 2008 zasáhl hustě osídlené oblasti jižní Barmy 
jeden z nejničivějších cyklonů v historii. Cyklon Nargis 
za sebou zanechal 140 000 obětí na životech, 450 000 zni-
čených obydlí, poškozenou infrastrukturu, zasolenou ze-
mědělskou půdu a znehodnocené zdroje pitné vody. Podle 
oficiálních odhadů bylo katastrofou zasaženo 2,4 milionu 
lidí. Humanitární aktivity zahájil Člověk v tísni z prostřed-
ků Klubu přátel bezprostředně týden po katastrofě.

V první fázi se ČvT soustředil na poskytnutí akutní hu-
manitární pomoci, kdy prostřednictvím místních partnerů 
rozděloval jídlo, vodu, purifikační tablety, oblečení a plach-
tovinu na provizorní přístřešky a sběr dešťové vody. ČvT 
se následně zaměřil na obnovu zdrojů obživy rybářů, rolníků 
a živnostníků a soběstačnosti venkovských rodin, obnovu 
zdrojů pitné vody a základní infrastruktury v postižených 
venkovských oblastech. Souběžně probíhal program psycho-
sociální podpory, která v oblastech po katastrofě chyběla.

Konkrétní aktivity vznikly na základě průzkumů posti-
žených regionů, do kterých se významně zapojují barmští 
partneři. Programy jsou koordinovány s ostatními humani-
tárními organizacemi a agenturami OSN.

Vzhledem k militantní autoritářské vládě v zemi, která 
značně komplikuje poskytování humanitární pomoci, půso-
bí ČvT v Barmě v utajení přes síť místních organizací a sku-
pin aktivistů. ČvT partnerům nabízí kromě financování také 
strategické vedení, metodickou podporu, monitorování 

a vyhodnocování jednotlivých projektů. Vedlejším efektem 
projektů tak je budování občanské společnosti.

OBjEM AkTIVIT: 11 381 000 kČ kč

Financování: Klub přátel ČvT, MZV ČR, SOS Barma, Človek v ohrození

Projekty obnovy obživy,
infrastruktury a vodních zdrojů 44,8 %

Psychosociální
program 11,3 %

Humanitární
distribuce 43,9 %

PROgRAMy A fINANCOváNí POSKyTOvANá SlUŽbA PříjEMCI POMOCI
HUMANITáRNí DISTRIbUCE 
SOS Barma, Človek v ohrození, MZV, Klub přátel ČvT

Distribuce základních komodit (jídlo, oblečení, •	
plachtovina, purifikační tablety atd.)

20 800 rodin•	

PROjEKTy ObNOvy ObŽIvy, 
INfRASTRUKTURy A vODNíCH ZDROjŮ 
MZV ČR

Obnova zdrojů obživy (zemědělci, rybáři a ostatní)•	
Obnova infrastruktury (cesty, mosty, mola, školy)•	
Obnova zdrojů pitné vody (studny a vodní nádrže, vodní •	
filtry)

2 226 rodin•	
Obyvatelé 10 vesnic•	
Obyvatelé 10 vesnic•	

PSyCHOSOCIálNí PROgRAM 
SOS Barma, MZV ČR

Psychologická pomoc•	
Školení terénních pracovníků •	

538 klientů•	
20 terénních pracovnic•	

Q Foto: © Archiv ČvT, Barma 2008 / čvT zajistil v prvních týdnech po katastrofě humanitární pomoc pro více než 100 000 lidí v deltě 
Iravádí na jihu barmy, zasažené cyklonem Nargis.
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 KAMbODŽA 

Vysoká úmrtnost matek a dětí je dlouhodobě neřešeným 
problémem současné Kambodže. Při porodu umírá až 540 
ze sta tisíc žen a zhruba 83 dětí z tisíce se nedožije pěti let. 
Zdravotnickým zařízením na venkově často chybí pitná voda, 
elektřina, základní vybavení i vyškolený personál. Cílem akti-
vit Člověka v tísni je zvýšení úrovně zdravotní péče, kterou 
centra poskytují těhotným ženám i čerstvým matkám a zá-
roveň osvěta mezi ženami s cílem přimět je vyhledávat pro-
fesionální lékařskou péči a správně pečovat o děti. Riziková 
těhotenství nejsou totiž často vůbec rozpoznána a tradič-
ní porody zbytečně končívají tragicky. Stejně tak nevhodná 
strava malých dětí vede v mnoha případech k podvýživě.

PODPORA ZDRAvOTNICKÝCH CENTER 
Na řešení tohoto problému se ČvT začal podílet od září 
2008, kdy v provincii Takeo zahájil práce na zlepšení kva-
lity zdravotnických služeb poskytovaných matkám a dětem. 
Takeo si ČvT vybral, protože situace v oblasti zdravotnictví 
a zejména péče o matky a novorozence je zde vážnější než 
v dalších částech země. Při porodu nebo na poporodní kom-
plikace umírá v provincii téměř každé desáté dítě. ČvT pod-
poroval 28 vesnických zdravotnických center v okresech 
Daun Keo a Bati. Ve spádové oblasti těchto klinik žije přes 
čtyři sta tisíc lidí. Za 4 první měsíce vybavil 8 center so-
lárními systémy, v dalších 5 centrech financoval připojení 
na veřejné elektrické rozvody. Dalších 12 center získalo fi-
nanční dary na drobné opravy. Organizace také podpořila 
ve všech 28 střediscích opravy rozvodů vody a jejich napo-
jení na veřejný vodovod, odkud mohou čerpat čistou vodu.

Na základě průzkumu zakoupil ČvT do zdravotnických 
center chybějící základní porodnické vybavení, léky a dez-
infekční prostředky. Česká porodní asistentka vyškolila 
kambodžské asistentky v používání zakoupeného materiá-
lu a nástrojů a v zásadách správné porodní péče. Následné 
třídenní intenzivní školení pořádané ve spolupráci s místní-
mi institucemi zahrnovalo rozpoznávání rizikových faktorů, 
bezpečné postupy při porodu, principy hygieny nebo postu-
py správné sterilizace nástrojů. ČvT také vycvičil a zaměst-
nal místní porodní asistentku, která dále pokračuje ve ško-
lení přímo v terénu při práci porodních asistentek.

Zvyšování kvality poskytované péče bude hlavní priori-
tou i v roce 2009. ČvT se zaměří také na práci s jednotli-
vými komunitami a vzdělávání žen o bezpečném průběhu 
těhotenství, porodu a péči o narozené dítě.

OBjEM AkTIVIT: 1 090 000 kč

Financování: MZV ČR, sbírka Skutečná pomoc

PROgRAMy A fINANCOváNí POSKyTOvANá SlUŽbA PříjEMCI POMOCI
ZDRAvOTNí PéčE O MATKU A DíTě 
MZV ČR, sbírka Skutečná pomoc

Vybavení vesnických zdravotnických center připojením •	
na elektřinu a bezpečný zdroj vody
Vybavení center základními nástroji a materiálem •	
potřebným k porodům
Školení porodních asistentek•	

28 zdravotních středisek •	
403 000 obyvatel z okolí středisek•	
28 zdravotních středisek•	
58 porodních asistentek•	

Q Foto: © Ivana Poliačiková, Kambodža 2008 / Distribuce zdravotnického materiálu v kambodžské provincii Takeo.
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 SRí lANKA 

V roce 2008 dokončovala srílanská mise projekty na obno-
vu oblastí zničených vlnou tsunami na severovýchodě země 
a pokračovala v pomoci obětem občanské války.

Člověk v tísni pomohl postavit nové domy 141 rodinám 
v oblastech Mutur a Eachchilampathu. V několika vesnicích, 
které byly buď poničeny v bojích, nebo tam bylo přemís-
těno obyvatelstvo po tsunami, pomáhal ČvT stavět vodní 
nádrže, studny, toalety, cesty a obecní komunitní centra. 
Současně se zapojil do obnovy zemědělství a dalších tra-
dičních prostředků obživy. Rozvoj farmářství, zemědělství, 
řemeslnou výrobu a drobné živnosti podporoval také v ob-
lastech Kinniye a Mutur. Ve městě Trinkomalee dokončil 
v dubnu rekonstrukci tržiště sloužícího všem etnickým ko-
munitám a v Annal Nagaru pak stavbu mateřské školky.

V okresech Ampara a Batticaloa pokračovalo vzdělává-
ní učitelek mateřských škol, učitelů angličtiny. Mateřským 
a základním školám pomohl ČvT také materiálně. V Kinniyi 
dokončil dvouletý program zaměřený na zvyšování kapacit 
místní samosprávy a zavedení rozvojového plánování.

OBjEM AkTIVIT: 46 802 000 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: AmeriCares, ASRC, Concern, FAO, GTZ, IOM, NECORD, SOS Srí 

Lanka, SLRCS, Solidar, UMCOR, UNICEF, USAID

Q Foto: © Archív Člověka v tísni, Srí Lanka 2008 / v roce 2008 završil čvT stavbu 150 obytných budov v oblasti Kynniye. jeden 
z příjemců pomoci byl mladík odkázaný na invalidní vozík.

Obnova obydlí
a živností 35,0 %

Komunitní
a vzdělávací projekty 65,0 %

PROgRAMy A fINANCOváNí POSKyTOvANá SlUŽbA PříjEMCI POMOCI
ObNOvA ObyDlí A ŽIvNOSTí 
SOS Srí Lanka, IOM, AmeriCares, Concern, 
SLRCS, ASRC, UMCOR, FAO

Rekvalifikační kurzy a zajištění nového způsobu obživy•	
Výstavba 141 nových domů•	
Rekonstrukce 25 domů•	
Distribuce zemědělských balíčků a školení•	

648 rodin•	
141 rodin•	
25 rodin•	
1 725 rodin•	

KOMUNITNí A vZDělávACí PROjEKTy 
SOS Srí Lanka, USAID, GTZ, NECORD, Solidar, UNICEF

Obnova infrastruktury – stavba cesty, komunitního •	
centra s knihovnou, rekonstrukce 3 studní, stavba 
veřejné toalety
Renovace 80 studní•	
Výstavba školky•	
Výstavba 110 toalet a hygienická školení•	
Obnova tržiště v Trinkomalee•	
Podpora a vzdělávání místních samospráv•	
Školení pro pedagogy anglického jazyka•	
Školení pro pedagogy předškolního sektoru•	
Projekty na zlepšení kvality výuky•	

300 rodin•	
1 900 lidí•	
165 dětí předškolního věku•	
200 rodin•	
15 500 obyvatel•	
80 000 obyvatel Kynniye•	
60 učitelů anglického jazyka•	
90 učitelek•	
72 škol•	
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Q Foto: © Avzal Cheema, Pákistán 2008 / v kašmírském baghu vybudoval člověk v tísni systém sběru a zpracování komunálního odpadu, 
který zcela proměnil tvář města.

 PáKISTáN 

Na konci roku 2008 ukončil Člověk v tísni tříleté působení 
v pákistánském Kašmíru. Od humanitární pomoci obětem 
zemětřesení z října 2005 se činnost postupně přesunula 
k dlouhodobějším rekonstrukčním a rozvojovým projektům.

V roce 2008 pokračoval ČvT v okresech Bagh a Muzaffarabad 
v psychosociální práci, zejména v individuálních a skupinových 
terapiích pro obyvatele trpící posttraumatickými problémy 
a v obecné osvětě v otázkách duševního zdraví. Vybudované 
psychosociální centrum přešlo pod místní organizaci WWOP 
a bude v Kašmíru nadále poskytovat potřebné služby.

Druhým pilířem práce zůstal komplexní projekt odpadové-
ho hospodářství ve městě Bagh. ČvT vytvořil systém sběru, 
odvozu, třídění a konečného ukládání odpadu. Díky inten-
zivní kampani se podařilo ovlivnit chování lidí, vyčistit měs-
to od odpadků a nastavit trvalý systém jeho údržby. Projekt 
po ukončení převzali vyškolení zaměstnanci místní radnice.

ČvT také dokončil stavbu střední dívčí školy v Kaful Gar 
a základní školy v Hammah Mohra. Ve spolupráci s místní 
organizací Read Foundation podpořil více než tisíc sociálně 
slabých studentů-sirotků a do 15 škol dodal vybavení pro 
školní laboratoře.

OBjEM AkTIVIT: 28 826 000 kČ

Financování: MZV ČR, SOS Pákistán, DRU, EuropeAid, Technische Universität 

zu Braunschweig, UNICEF, Welthungerhilfe

Odpadové hospodářství
ve městě Bagh 29,0 %

Střední dívčí škola 29,2 %

Obnova školství 23,3 %

Psychosociální
program 18,5 %

PROgRAMy A fINANCOváNí POSKyTOvANá SlUŽbA PříjEMCI POMOCI
ODPADOvé HOSPODářSTví vE MěSTě bAgH 
EC, MZV ČR, Technische Universität zu Braunschweig

Sběr a svoz komunálního odpadu Výstavba skládky •	
odpadu
Instalace třídicí linky a kompostárny•	
Osvěta o hygieně•	

32 000 obyvatel města Bagh•	
městský úřad v Baghu•	

STřEDNí Dívčí ŠKOlA Stavba střední dívčí školy v Kaful Gar•	 480 studentek střední školy•	

PSyCHOSOCIálNí PROgRAM 
Welthungerhilfe, UNICEF

Poskytování psychologického poradenství a terapeutické •	
pomoci
Volnočasové aktivity pro děti•	
Osvěta o hygieně•	
Školení místních sociálních pracovníků a zdravotníků•	

9 800 obyvatel•	
25 000 dětí•	
vyškoleno 50 000 obyvatel•	
105 pracovníků•	

ObNOvA ŠKOlSTví 
SOS Pákistán

Stavba základní školy v Hammah Mohra•	
Dodávka vybavení pro laboratoře základních škol •	
(ve spolupráci s Read Foundation)
Podpora vzdělávání sirotků•	

280 studentů základní školy•	
6 816 studentů základních •	
a středních škol
1 065 sirotků•	
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Q Foto: © Michal Novotný, Angola 2007 / v provincii bié, v okrese Ekowongo, která patří k nejvíce postiženým částem Angoly, staví čvT 
základní školu.

Angola patří k nejméně rozvinutým zemím Afriky. Člověk 
v tísni působí od roku 2006 v provincii Bié s projekty za-
měřenými na rozvoj vzdělávání a zemědělství.

Prioritou ČvT je stavba škol a vzdělávání učitelů. V roce 
2008 pokračovaly stavební práce na 9 školách v okresech 
Kuito a Cuemba a stavba 5 škol začala v okrese Andulo.

Pro učitele pořádal ČvT pravidelná školení na doplnění 
faktických i pedagogických znalostí. Do projektu se zapoji-
lo 85 % učitelů okresu Cuemba.

ČvT začal se vzděláváním farmářů v projektu Agrárního 
centra s ukázkovou farmou a osevními plochami. Další pro-
jekty se zabývají ukázkovým chovem drůbeže, hospodář-
ských zvířat a vytvořením zemědělsko-lesnického systému.

OBjEM AkTIVIT: 13 119 000 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: MŠMT ČR, MU Brno, MZe ČR, Linhartova nadace, Rescate, UNICEF

 ANgOlA 

Přístup
k základnímu
vzdělání 30,0 %

Zlepšení kvality
vzdělání učitelů 23,0 %

Urgentní oprava
infrastruktury 4,0 %

Vzdělávání
a podpora

farmářů 13,0 %

Budování
vzorové drůbežárny

a komercializace
zemědělství 30,0 %

PROgRAMy A fINANCOváNí POSKyTOvANá SlUŽbA PříjEMCI POMOCI
PříSTUP K ZáKlADNíMU vZDěláNí 
Prov. bié, okresy Kuito, Cuemba a Andulo 
MŠMT ČR, UNICEF, Masarykova univerzita Brno

Stavby 14 škol•	
Stavba vzdělávacího a volnočasového centra v Kuitu•	

4 400 dětí ročně•	
25 vyškolených pedagogů•	
1 000 dětí ročně (centrum)•	

ZlEPŠENí KvAlITy vZDěláNí UčITElŮ 
Provincie bié, okres Cuemba 
MŠMT ČR

Pořádání kurzů pro učitele•	
Založení Pedagogického centra•	
Vybavení škol knihovnami a učebními pomůckami•	

300 učitelů základních škol•	
10 knihoven•	

vZDěláváNí A PODPORA fARMářŮ 
Provincie bié, okres Cuemba 
MZe ČR, Rescate

Stavba Agrárního centra s ukázkovou farmou •	
Školení farmářů, příprava odborných materiálů•	
Založení zpracovatelny plodin, půjčovna strojů •	
Ukázkové zavedení zemědělsko-lesnického systému•	

150 farmářů a jejich rodin•	
50 obyvatel vesnice•	
85 000 obyvatel okresu Cuemba•	

bUDOváNí vZOROvé DRŮbEŽáRNy 
A KOMERCIAlIZACE ZEMěDělSTví 
Provincie bié, okres Cuemba 
MZe ČR, Rescate

Stavba vzorové drůbežárny a zavádění chovů drůbeže•	
Založení kooperativ a poskytování mikrograntů •	
Pořádání seminářů a výstav•	
Vybavení veterinární laboratoře agrárního centra•	

600 farmářských rodin•	
60 rodin z 30 komunit•	
Vláda Bié, Angolská Charita, •	
Concern a další nevládní organizace

URgENTNí OPRAvA INfRASTRUKTURy 
Provincie bié, okres Kamacupa 
Linhartova nadace

Havarijní oprava mostu přes řeku Kwanza, okres •	
Kamacupa

85 000 obyvatel okresu Kamacupa •	
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Q Foto: © Jan Faltus, Etiopie 2008 / v prosinci 2008 byla slavnostně otevřena tento rok již druhá základní škola ve vesnici Tula. 

V roce 2008 zasáhlo jih Etiopie extrémní sucho, které vyvo-
lalo rozsáhlou neúrodu a kritický nedostatek jídla. ČvT zarea-
goval rychlou humanitární pomocí a nakoupil léky a vybave-
ní pro záchranu podvyživených dětí a kojících žen. Následně 
se zaměřil na zajištění zdrojů pitné vody. Opravoval čerpadla 
hloubkových vrtů, stavěl vodovodní rozvody, střešní lapače 
vody a vzdělával obyvatele v prevenci šíření nemocí.

Z prostředků vybraných ve 4. ročníku sbírky Postavme školu 
v Africe byly vybudovány další dvě základní školy. Pro vzdělávání 
učitelů v moderních vyučovacích metodách postavil ČvT školicí 
centrum a zahájil pravidelná školení učitelů. Osvětová kampaň 
se zaměřila na prevenci HIV/AIDS a rodičovské plánování a cílila 
na 75 000 lidí v komunitách Regionu jižních národů. U jezera 
Awassa založil ČvT lesní školku k zalesňování oblastí ohrožených 
erozí. V roce 2008 byla zahájena stavba budovy, která umožní 
rozšířit střední školu v Awasse pro sirotky o další ročníky.

OBjEM AkTIVIT: 16 152 000 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: Klub přátel ČvT, MŠMT ČR, MZd ČR, MZe ČR, MZV ČR, sbírka 

Postavme školu v Africe, soukromí dárci, UN OCHA

 ETIOPIE 

Podpora
implementace
moderních
vyučovacích
metod 17,0 %

Humanitární pomoc
lidem postiženým
suchem 13,6 %

Postavme školu v Africe 30,4 %

Podpora středního
vzdělání sirotků 7,1 %

Protierozní opatření
u jezera Awassa 8,8 %

Prevence
HIV/AIDS
a podpora

plánovaného
rodičovství

23,1 %

PROgRAMy A fINANCOváNí POSKyTOvANá SlUŽbA PříjEMCI POMOCI
HUMANITáRNí POMOC lIDEM POSTIŽENÝM 
SUCHEM v OKRESE AlAbA v jIŽNí ETIOPII 
UN OCHA, MZV ČR, Klub přátel ČvT

Oprava 4 vodních vrtů a rozšíření rozvodů vody•	
Distribuce hygienického materiálu postiženým lidem•	
Výstavba 25 střešních chytačů vody a 9 školních latrín•	
Osvěta v oblasti hygieny a prevence akutních nemocí•	

100 000 obyvatel okresu Alaba•	

PODPORA IMPlEMENTACE MODERNíCH 
vyUčOvACíCH METOD 
MZV ČR

Stavba Centra moderních vyučovacích metod v Addis •	
Abebě
Školení učitelů v moderních vyučovacích metodách•	

220 vyškolených učitelů•	
Postavena budova centra•	
75 vyškolených instruktorů•	

POSTAvME ŠKOlU v AfRICE 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, soukromí dárci

Stavba 2 základních škol•	
Školení učitelů v moderních vyučovacích metodách•	

400 dětí•	
30 vyškolených učitelů•	

PREvENCE HIv/AIDS A PODPORA 
PláNOvANéHO RODIčOvSTví 
MZd ČR

Organizace pravidelných komunitních diskusí na téma •	
HIV/AIDS a rodičovské plánování, podpora školních anti-
AIDS klubů, pořádání osvětových divadelních představení

13 000 lidí ve 250 komunitách•	
53 300 studentů ve 21 školách•	
8 800 diváků•	

PROTIEROZNí OPATřENí U jEZERA AWASSA 
MZe ČR

Založení lesní školky•	
Školení na téma ochrany životního prostředí•	

Vyseto 750 000 semen stromů•	
60 facilitátorů komunitních diskuzí•	

PODPORA STřEDNíHO vZDěláNí SIROTKŮ 
MŠMT ČR

Stavba školní budovy, ubytování a strava na školním internátu•	
Školení studentů v praktických dovednostech•	

Postaveny základy školní budovy•	
Při studiu podpořeno 213 sirotků•	
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Q Foto: © Jan Mrkvička, Namibie 2007 / v Namibii organizuje člověk v tísni osvětové kampaně na podporu bojů proti HIv AIDS.

 NAMIbIE 

Člověk v tísni pracuje v pouštním regionu Karas na jihu 
Namibie od roku 2003. Dlouhodobá pomoc se zaměřuje pře-
devším na obyvatele postižené HIV/AIDS a boj s chudobou. 
Lidé zasažení virem HIV tvoří 20 % populace a pod hranicí 
chudoby žijí dvě třetiny obyvatel. 

Chráněná dílna v Keetmanshoopu již pátým rokem po-
skytuje pracovní příležitosti především ženám postiženým 
HIV/AIDS. Dekorativní a užitkové předměty vycházejí-
cí z místních tradic se prodávají v Namibii i ČR a výtěžek 
podporuje další chod manufaktury. ČvT zároveň školí mana-
gement dílny, která se připravuje na své osamostatnění. Její 
zaměstnanci si díky poskytovaným mikrograntům mohou 
zařídit vlastní drobné podnikání a na jejich místo mohou 
nastoupit další. 

Sociální pracovníci ČvT nadále poskytovali pora-
denství chudým obyvatelům postiženým HIV/AIDS ve 
dvou komunitních centrech. Součástí komunitního centra 
v Keetmanshoopu je i dětská školka.

bOj PROTI HIv/AIDS
Již třetím rokem se ČvT podílel na podpoře občanské společ-
nosti v boji proti HIV/AIDS. Nevládní i vládní skupiny díky 
školením, poradenství a přímé podpoře rozvíjejí a zefektiv-
ňují své aktivity v oblasti boje proti HIV/AIDS a dostávají 
příležitost a podporu ke vzájemné spolupráci. 

ČvT dále provozoval Centrum přímo sledované léčby, za-
měřené na komplexní podporu nemocných TBC a HIV/AIDS. 
V rámci projektu zaměřeného na prevenci přenosu HIV 
z matky na dítě školil a podporoval těhotné matky a ohro-
žené děti

OBjEM AkTIVIT: CCA 11 896 000 kČ

Financování: MPSV ČR, prodej výrobků z dílny, sbírka Ztráta imunity, IBIS 

(EC), HIVOS

PROgRAMy A fINANCOváNí POSKyTOvANá SlUŽbA PříjEMCI POMOCI
SOCIOEKONOMICKá STAbIlIZACE RODIN 
A KOMUNIT POSTIŽENÝCH HIv/AIDS 
MPSV ČR

Komunitní výdělečné aktivity – chráněná dílna, podpora •	
drobného podnikání (malé granty)
Sociální práce – poradenství jednotlivcům a rodinám •	
postižených AIDS, podpora pěstounské péče o sirotky

36 rodin zaměstnankyň chráněné •	
dílny
200 rodin – psychosociální podpora•	
13 rodin příjemců malých grantů•	

PODPORA ObčANSKé SPOlEčNOSTI v bOjI 
PROTI HIv/AIDS v NAMIbII 
IBIS (EC), vlády partnerských zemí, soukromé zdroje 
(včetně sbírky Skutečná pomoc)

Identifikace a mobilizace obyvatel ohrožených HIV/AIDS, •	
budování otevřeného a informovaného sociálního prostředí
Podpora a budování kapacit nevládních i vládních •	
organizací v boji proti HIV/AIDS
Zajišťování užívání práv a služeb pro obyvatele ohrožené •	
HIV/AIDS v rámci platného právního, sociálního 
a politického systému

12 dobrovolnických skupin•	
9 komunitních organizací•	
7 regionálních koordinačních skupin•	
10 školních sdružení•	
69 000 obyvatel regionu•	

ZTRáTA IMUNITy 
Soukromí dárci

Školka•	
Sociální služby – školné, výživné pro ohrožené děti•	
Program prevence přenosu HIV z matky na dítě – osvěta, •	
zdravotní a sociální péče, nutriční podpora

70 obyvatel regionu Karas •	
(především ženy a děti)

PODPORA ObčANSKé SPOlEčNOSTI v bOjI 
PROTI HIv/AIDS v REgIONU KARAS 
HIVOS

Centrum přímo sledované léčby pro nemocné TBC •	
a HIV/ AIDS

15 klientů DOT centra a jejich •	
rodiny
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Q Foto: © Archiv Člověka v tísni, Irák 2008 / v irácké provincii basra uspořádal čvT rekvalifikační kurzy pro ženy z uprchlických táborů.

 IRáK, jORDáNSKO, lIbANON 

Prioritní oblastí programů zůstala v roce 2008 podpora 
rozvoje občanské společnosti v jižním Iráku, kde Člověk 
v tísni dlouhodobě působí. Pokračovala školení zaměře-
ná na zvýšení výkonnosti místní správy. ČvT také při-
spěl k rozšiřování spolupráce mezi iráckými nevládními 
organizacemi a místními samosprávami. Zvláštní po-
zornost se soustředila na řešení komunitních problémů 
a potřeb.

ČvT se podílel na dvou projektech místních koalic sdru-
žených kolem nevládních organizací – zdravotní osvětě 
na školách a stavbě volnočasového centra pro rodiče s dět-
mi v provincii Basra. V říjnu ČvT uvedl do provozu informač-
ní portál pro irácké nevládní organizace www.ngo-iraq.org. 

Dále pokračovaly projekty v oblasti zdravotnické osvěty 
a podpory ekonomické soběstačnosti žen.

jORDáNSKO
Na území Jordánska žije 450 000 – 500 000 iráckých uprch-
líků. Od září 2008 zde ČvT ve spolupráci s neziskovými or-
ganizacemi War Trauma a Antares pořádá pro místní i mezi-
národní nevládní organizace školení zaměřená na zlepšení 
poskytování psychosociální pomoci iráckým uprchlíkům.

OBjEM AkTIVIT: 18 029 000 kČ

Financování: MZV ČR, SOS Libanon, IOM, NED, Société Saint Vincent de Paul 

au Liban, UNDEF, UNICEF, War Trauma/Antares

PROgRAMy A fINANCOváNí POSKyTOvANá SlUŽbA PříjEMCI POMOCI

IR
á

K

ROZvOj ObčANSKé SPOlEčNOSTI 
MZV ČR, NED, UNDEF

Školení představitelů neziskových organizací, •	
úředníků, představitelů místních samospráv 
a vysokoškolských učitelů
Seminář pro univerzitní studenty na téma řešení •	
konfliktů
Mikrogranty na téma řešení konfliktů•	
Školení zastupitelů v řešení konfliktních situací•	
Setkání na podporu komunit•	
Vydání brožurky „Práva občana“•	
Podpořeny 2 komunitní projekty místních nevládních •	
organizací

166 účastníků•	
12 seminářů pro 300 studentů•	
2 500 obyvatel•	
12 účastníků•	
39 setkání, 1 000 účastníků•	
distribuováno více než 9 000 brožur•	
vystavěno komunitní centrum •	
v Um Qassr, proškoleno 40 učitelů 
v Missanu, 1 520 školáků vyšetřeno 
lékařem

ZDRAvOTNICTví 
IOM

Zdravotnické školení pro matky s dětmi do 5 let•	
Školení porodních asistentek•	
Školení první pomoci•	

2 400 vyškolených žen, 14 400 •	
nepřímých příjemců pomoci
80 vyškolených porodních •	
asistentek
200 vyškolených žen•	

PODPORA UPRCHlíKŮ 
IOM

Rekvalifikační kurzy pro ženy•	 80 žen•	

jO
R

. PSyCHOSOCIálNí PROgRAM 
War Trauma/Antares

Psychosociální školení•	 24 účastníků•	

lI
bA

N
O

N SOCIálNí CENTRA PRO SENIORy 
Česká ambasáda / Societé Saint 
Vincent de Paul, SOS Libanon

Provoz 5 sociálních center pro seniory ve vesnicích •	
na jihu země
Poskytování zdravotní a materiální asistence •	
a podpora obnovení malých živností

cca 250 seniorů•	
30 rodin•	
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 gRUZIE, ARMéNIE, čEčNA 

V Gruzii se Člověk v tísni od roku 2005 zaměřuje na podporu 
drobného podnikání, rozvoj občanské společnosti či preven-
ci nelegální migrace. Po válečném konfliktu s Ruskem v srp-
nu 2008 se práce rozšířila o humanitární pomoc. ČvT začal 
ihned po konfliktu distribuovat pro uprchlíky v okolí Tbilisi 
potraviny, hygienické pomůcky a pomáhat s evakuací zahra-
ničních turistů. Od října do konce roku poskytoval psychoso-
ciální a materiální pomoc v uprchlických centrech.

OBjEM AkTIVIT GRUZIE: 12 344 000 kČ

Financování: Klub přátel ČvT, MV ČR, MZe ČR, MZV ČR, SOS Gruzie, sbírka 

Skutečná pomoc, Anaem, Polská ambasáda v Gruzii

ARMéNIE
Již od roku 2003 se ČvT v Arménii podílí na prevenci ne-
legální migrace, rozvoji občanské společnosti a zlepše-
ní životních podmínek obyvatel v Kotajském kraji. Malými 
půjčkami a granty podporuje drobné živnostníky, poskytu-
je sociální a právní poradenství, rekvalifikační a vzdělávací 
kurzy a organizuje volnočasové akce. Zvyšování povědomí 
o rizicích nelegální migrace zajišťuje ČvT např. formou se-
minářů a prostřednictvím médií.

OBjEM AkTIVIT ARMÉNIE: 2 791 000 kČ

Financování: MV ČR

Q Foto: © Archiv ČvT, Gruzie 2008 / Rusko-gruzínský konflikt ze srpna 2008 vyhnal z domovů desítky tisíc lidí. čvT pomáhal zajistit 
nejzákladnější potřeby uprchlíků.

PROgRAMy A fINANCOváNí POSKyTOvANá SlUŽbA PříjEMCI POMOCI

A
R

M
éN

IE ROZvOj ObčANSKé SPOlEčNOSTI 
MZV ČR, NED, UNDEF

Podpora drobných živnostníků•	
Ekonomické a právní poradenství•	
Informační kampaň o rizicích nelegální migrace•	
Podpora rozvoje občanské společnosti •	

15 živnostníků; cca 45 nových •	
pracovních míst
cca 120 konzultací•	
4 podpořené partnerské NNO•	

g
R

U
ZI

E

HUMANITáRNí POMOC vNITřNíM 
UPRCHlíKŮM PO válEčNéM KONflIKTU 
MZV ČR, SOS Gruzie, Klub přátel ČvT, Človek v ohrození

Distribuce základní potravinové a hygienické pomoci•	
Psychosociální a materiální pomoc ve vybraných •	
uprchlických centrech
Tábor pro děti traumatizované válečným konfliktem•	

3 500 vnitřně přesídlených osob•	
18 komunitních center v Tbilisi •	
a 3 vesnice v nárazníkové zóně
37 dětí s matkami•	

ROZvOj OblASTI ORPIRI 
MZV ČR, sbírka Skutečná pomoc

Školení a malé granty pro farmáře•	
Podpora drobných živnostníků•	

přes 100 vyškolených osob•	
15 osob získalo zaměstnání•	

ROZvOj ObčANSKé SPOlEčNOSTI 
Agora Central Europe / MZV ČR

Podpora spolupráce radnice a občanů města Tkibuli•	
Podpora mládežnických iniciativ•	

seminář pro 20 osob•	
2 podpořená sdružení•	

PREvENCE NElEgálNí MIgRACE 
A PODPORA vybRANé OblASTI 
MV ČR

Prevenční informační kampaň a organizace seminářů•	
Podpora rozvoje občanské společnosti•	
Školení a granty pro drobné podnikatele•	

podpořená partnerská NNO•	
5 podnikatelů, 8 pracovních míst•	

ZPRACOváNí MléKA v DMANISI 
MZe ČR

Otevření mlékárny a výrobny sýrů•	
Odběr mléka od drobných farmářů v oblasti•	

3 farmáři chovající dobytek•	
30 dodavatelů•	

REINTEgRACE gRUZíNSKÝCH UPRCHlíKŮ 
Anaem, Francie

Podpora lidí navracejících se z Francie do Gruzie•	 36 rodin zapojených do projektu•	

PODPORA TURISTICKéHO RUCHU v KAZbEgI 
Polská ambasáda

Podpora služeb a jejich poskytovatelů•	
Zvyšovaní kapacity poskytovatelů služeb•	
Vzdělávací aktivity pro děti a mládež•	

2500 obyvatel Kazbegi a turisté•	
lidé pracující v turistickém ruchu•	
děti a mládež•	

čE čNA – REKvAlIfIKAčNí CENTRUM 
objem aktivit: 1 982 000 Kč, MV ČR

Pořádání rekvalifikačních truhlářských kurzů •	
v chráněné dílně

přes 120 absolventů•	
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RUMUNSKO
Asistenční projekt pomoci krajanům v Rumunsku má za cíl 
dlouhodobě zlepšovat především ekonomické podmínky 
v českých vesnicích. V roce 2008 Člověk v tísni pokračoval 
v podpoře šetrného cestovního ruchu rozvojem turistiky, za-
hájil provoz koňských stezek a půjčování koní. Díky propa-
gaci a zlepšování služeb opět vzrostl zájem českých turistů, 
čímž se zvyšují i příjmy místních obyvatel. ČvT zavedl pra-
videlná školení poskytovatelů ubytování, dokončil značení 
turistických tras kolem vesnic a pravidelně prováděl aktuali-
zaci informací pro turisty na portálu www.banat.cz. Ve spo-
lupráci s rumunskou státní správou a samosprávou připra-
vil prezentaci českých podnikatelů v župním centru Reşiţa, 
kde byla podepsána deklarace o spolupráci s Plzeňským 
krajem. Ve spolupráci s českými zemědělci uskutečnil ČvT 
školení místních farmářů. Ti pak se zapůjčenou GPS stani-
cí vyměřili rozlohy pozemků pro dotace z fondů EU. Díky 
dobrým vztahům se Župní radou byl připraven a dokončen 
projekt asfaltové silnice do vesnice Svatá Helena financova-
ný z fondů EU. Dvěma krajanům zprostředkoval ČvT studi-
um na Střední zemědělské škole v Klatovech s cílem zvýšit 
vzdělání nové generace.

OBjEM AkTIVIT RUMUNSkO: 570 000 kČ

Financování: MZV ČR

UKRAjINA
Na základě zkušeností z českých krajanských vesnic v ru-
munském Banátu zahájil Člověk v tísni projekt rozvoje še-
trné turistiky ve vesnicích Podkarpatské Rusi. Cílem je vy-
užít mimořádný turistický potenciál této oblasti Karpat 
ve prospěch místních obyvatel. Po jednáních s ukrajinskou 
Horskou službou se podařilo uplatnit v oblasti systém čes-
kého turistického značení, jehož předností je snadné po-
chopení a vysoká četnost značek ulehčující orientaci v te-
rénu. ČvT navázal spolupráci s dobrovolníky z Karpatského 
turistického spolku z ČR (www.karpaty.net), kteří na zá-
kladě společného trasování provedli značení všech ste-
zek, rozmístění směrových tabulek a informačních panelů. 
Celkově vyznačili na 261 km tras, které byly následně za-
měřeny pomocí GPS stanice a data umístěna k volnému vy-
užití na nově vybudovaném informačním turistickém por-
tálu www.podkarpatskarus.net. Portál soustřeďuje všechny 
informace potřebné turistům. Tím byly položeny základy 
k cílevědomému rozvoji cestovního ruchu v oblasti vesnic 
Kolčava, Siněvir a Usť Čorná ležící v centru Ukrajinských 
Karpat.

OBjEM AkTIVIT UkRAjINA: 521 000 kČ

Financování: MZV ČR

 UKRAjINA, RUMUNSKO 

Q Foto: © Ivo Dokoupil, Rumunsko 2008 / v rumunském banátu proběhla školení majitelů koní na poskytování hippoturistických 
služeb.

PROgRAMy A fINANCOváNí POSKyTOvANá SlUŽbA PříjEMCI POMOCI

R
U

M
U

N
SK

O ASISTENčNí POMOC RUMUNSKÝM 
KRAjANŮM 
MZV ČR

Podpora agroturistiky•	
Podpora rodinných firem a podnikání•	
Podpora čerpání z fondů EU•	

70 rodin•	
Vznik 3 firem•	
2 600 obyvatel 5 vesnic•	

U
K

R
A

jI
N

A ROZvOj AgROTURISTIKy NA ZAKARPATSKé 
UKRAjINě, ZNAčENí TURISTICKÝCH TRAS 
MZV ČR

Obnovení turistického značení•	
Podpora rozvoje agroturistiky•	
Vybudování informačního portálu•	

asi 15 000 obyvatel oblasti •	
Koločava a Usť Čorná
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Q Foto: © David Raub, Česká republika 2008 / Na Mezinárodní den boje proti dětské práci uspořádal čvT happening upozorňující na více 
než 200 milionů pracujících dětí.

 ROZvOjOvé vZDěláváNí A OSvěTA 

PROjEKT ROZvOjOvKA
Cílem dlouholetého programu je zvýšit povědomí o životě 
v rozvojových zemích a nutnosti společné pomoci. Hlavním 
informačním kanálem projektu je pravidelně aktualizovaný 
webový portál www.rozvojovka.cz, určený pro informová-
ní laické i odborné veřejnosti. V roce 2008 přispěl Člověk 
v tísni k vytvoření 58 článků a reportáží na rozvojová té-
mata. V květnu 2008 vyšla zvláštní příloha Lidových no-
vin věnující se ekologickým problémům rozvojových zemí. 
V roce 2008 byl rovněž zaktualizován manuál Globální pro-
blémy a rozvojová spolupráce, určený studentům, odborní-
kům a dalším zájemcům o problematiku.

Na stránky www.rozvojovka.cz byl koncem roku 2008 
umístěn online kurz o evropské rozvojové politice, který 
měl přispět k vyšší informovanosti během českého předsed-
nictví v Radě EU. V roce 2008 byla také zpracována kvali-
tativní mediální analýza rozvojových témat, zjišťující, jak 
média informují o rozvojových zemích.

TO ACT yOU HAvE TO KNOW
V únoru rozšířil ČvT svoji informační činnost na stře-
doevropský region. Spolu s partnery z Polska, Maďarska, 
Slovenska a Holandska se v rámci tříletého projektu To 
Act You Have To Know soustředil na zvýšení zájmu politi-
ků, médií a vysokoškolských studentů o rozvojovou spo-
lupráci. Jedním z hlavních informačních nástrojů zaměře-
ných na politiky je čtvrtletně vydávaný bulletin Rozvojovka. 
V září 2008 se dále uskutečnila studijní cesta vybraných 
středoevropských politiků do Etiopie. Do rozvojových zemí 
cestují také vybraní novináři. V listopadu 2008 vyšla čtyř-
stránková příloha v deníku Mladá fronta Dnes o způsobech 
trávení „volného času“ v rozvojových zemích.

STOP DěTSKé PRáCI – jE 
lEPŠí CHODIT DO ŠKOly
Cílem této mezinárodní kampaně je informovat evropskou 
veřejnost o problematice dětské práce a přispět tím k její-
mu odstranění. V roce 2008 se v ČR uskutečnil například 
happening Stop dětské práci – je lepší chodit do školy, kte-
rý proběhl v červnu v pražském obchodním domě Palladium 
za účasti ministra školství Ondřeje Lišky. V rámci kampaně 
se uskutečnilo také Africa Tour – turné po afrických zemích, 
které mělo za cíl podpořit celosvětové hnutí proti dětské 
práci. Delegace, kterou tvořili zástupci neziskových orga-
nizací a médií ze zemí globálního jihu, se pokoušela najít 
účinné strategie, jak eliminovat dětskou práci a přispět tak 
k naplnění druhého rozvojového cíle tisíciletí – dosažení 
základního vzdělání pro všechny děti na světě.

vIRUS fREE gENERATION
Mezinárodní kampaň Virus free generation je zaměře-
na na informování mladých lidí o problematice HIV/AIDS 
a jejích dopadech na mladé Afričany. V ČR se v roce 2008 
uskutečnilo například divadelní představení hry o HIV, kte-
rou napsala sedmnáctiletá italská autorka. V roce 2008 
byla také zorganizována informační cesta do Jihoafrické re-
publiky pro vítěze mezinárodní kreativní soutěže na téma 
HIV. Poznávací cesty se kromě mladých umělců zúčastni-
li i zástupci národních a evropského parlamentu a noviná-
ři čtyř zemí zapojených do kampaně (Česko, Nizozemsko, 
Německo a Itálie). Cílem projektu bylo ukázat účastníkům 
dopady pandemie HIV/AIDS a strategie boje proti jejímu 
rozšiřování. Atraktivní částí projektu bylo osvětové hip-
hopové turné po nejvíce postižených zemích subsaharské 
Afriky, kterého se zúčastnili evropští a afričtí rappeři.

OBjEM AkTIVIT: 5 992 000 kČ

Financování: MZV ČR, EuropeAid
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Q Foto: © Lubomír Kotek, Česká republika 2008 / Na zahajovacím ceremoniálu jednoho světa bylo předáno ocenění Homo Homini 
zástupcům vězněného disidenta liou Siao-po.

 PODPORA lIDSKÝCH PRáv A DEMOKRACIE 

V roce 2008 se sekce lidských práv a demokracie Člověka 
v tísni angažovala především v Bělorusku, Barmě, na Kubě, 
v Moldavsku (Podněstří) a na Ukrajině. Výběr těchto zemí 
je dán geografickou i kulturní blízkostí, kde lze uplatnit 
pozitivní zkušenosti ČR s přechodem k demokracii a plno-
hodnotnému členství v EU. Krom toho se ČvT zaměřuje 
na zvláště náročné oblasti a země s vládnoucími represiv-
ními režimy.

Působení v každé zemi je určováno specifickými potře-
bami. ČvT reaguje na konkrétní potřeby místních obhájců 
lidských práv, demokratických aktivistů i nezávislých no-
vinářů. K jeho prioritním činnostem patří přímá podpora 
politicky pronásledovaných osob a jejich rodin, kterým je 
poskytována drobná humanitární a finanční pomoc, léky, 
přístup k právní ochraně a psychologická podpora. Tato po-
moc je z velké části financována ze zdrojů Klubu přátel ČvT. 
Značná část přímé pomoci směřuje také k nezávislým skupi-
nám místních občanských aktivistů, kterým ČvT poskytuje 
podporu formou malých grantů, technického vybavení, ško-
lení a předávání informací a relevantní literatury. Pro de-
mokratické aktivisty jsou rovněž organizovány krátkodobé 
týdenní i několikaměsíční stáže.

Kromě působení v cílových zemích se ČvT zaměřuje 
na advokační a informační činnost v ČR a v čím dál větší 
míře také v rámci Evropské unie. Jako jeden ze zakladatelů 
European Partnership for Democracy (www.eupd.eu) patřil 
i v roce 2008 k aktivním organizacím, které se snaží půso-
bit na evropské instituce a členské státy EU a prosazovat 
lidská práva a podporu demokracie jako jednu z priorit ev-
ropské zahraniční politiky.

V roce 2008 byl ČvT jedním z iniciátorů založení plat-
formy DEMAS (www.demas.cz). Jejím úkolem je koordino-
vat činnost jedenácti českých nevládních organizací půso-
bících na poli lidských práv a podpory demokracie ve světě 
s cílem lepší vzájemné spolupráce a udržování strukturova-
ného a transparentního dialogu o české zahraniční politi-

ce a pomoci. ČvT také patří mezi aktivní členy evropských 
i světových nevládních sítí (např. Euro – Cuba Network, 
Euro – Burma Network, Belarius Implementing Partners 
Forum nebo World Movement for Democracy). V roce 2008 
se účastnil několika mezinárodních advokačních kampaní, 
např. na podporu ratifikace Mezinárodního trestního tribu-
nálu, volebního procesu do Rady pro lidská práva OSN nebo 
tryzny za Annu Politkovskou.

HOMO HOMINI
Cena Homo Homini, již společnost Člověk v tísni každoroč-
ně uděluje osobám, které se významně zasloužily o prosa-
zování lidských práv, byla v roce 2008 udělena vězněnému 
čínskému disidentovi Liou Siao-po a symbolicky i všem sig-
natářům Charty 2008. Liou Siao-po patří k předním čín-
ským intelektuálům a osobnostem čínských prodemokra-
tických hnutí, která proti neustávající perzekuci ze strany 
orgánů státní moci staví dialog a nenásilné řešení konflik-
tů. V prosinci roku 2008 byl Liou Siao-po zadržen a převe-
zen na neznámé místo, kde je držen bez řádného soudu 
či obvinění. Stalo se tak dva dny před 60. výročím přije-
tí Všeobecné deklarace lidských práv. V den výročí vydala 
skupina čínských disidentů dokument Charta 2008, jehož 
je Siao-po spoluautorem a signatářem. Charta 2008 je pří-
mou pokračovatelkou české Charty 77, jejíž étos a hodno-
ty jsou aplikovány na čínské prostředí. Stejně jako Charta 
77 žádá po vládě dodržování jejích vlastních zákonů a poža-
duje reformu politických institucí a ústavních svobod, kte-
ré jsou nutným základem pro vytvoření svobodné a otevře-
né společnosti.
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Rok 2008 by se v mnoha ohledech mohl zdát pro Kubu 
přelomový: Raúl Castro převlékl uniformu za oblek, navr-
hl několik ekonomických reforem a vláda pod jeho vede-
ním podepsala zásadní dokumenty týkající se lidských práv 
a svobod. Tato gesta však byla směřována spíš k západní-
mu světu a médiím, než že by přinášela jakékoliv výhody 
Kubáncům. Ekonomické reformy v podobě legalizace náku-
pu mobilních telefonů a počítačů či možnost přenocovat 
v hotelu jsou s průměrným platem pro Kubánce nedostup-
né a podepsané mezinárodní úmluvy nikdy nebyly ratifiko-
vány. Kubu navíc v druhé polovině roku zasáhly tři huriká-
ny, jejichž následkům nebyla vláda schopná čelit a které tak 
ještě prohloubily dlouhotrvající ekonomickou krizi.

PříMá PODPORA NA KUbě
Přestože by se podle reakcí mezinárodní diplomacie dalo 
předpokládat, že se poměry na poli lidských práv zlepšu-
jí, není tomu tak. Ačkoli Evropská unie v roce 2008 zrušila 
sankce přijaté vůči Kubě v roce 2003, je na Kubě stále více 
než 200 politických vězňů, enormě narostl počet krátkodo-
bých zadržení a situace se přiostřila zejména ve východních 
provinciích.

Člověk v tísni během celého roku monitoroval porušo-
vání lidských práv, poskytl materiální i psychickou podpo-
ru rodinám 64 politických vězňů, inspiroval a materiálně 
zaštítil vznik osmi malých nezávislých tiskových agentur 
a formou malých grantů podpořil aktivity formující občan-
skou společnost. ČvT se tímto způsobem podílel například 
na projektech monitorujících lidská práva, alternativních 
vzdělávacích kurzech, volnočasových centrech pro politicky 
stigmatizované děti, projektech sociální práce či na organi-
zaci minifestivalů dokumentárních filmů.

MEZINáRODNí AKTIvITy A SPOlUPRáCE
Kubánská vláda v roce 2008 věnovala ohromné úsilí vytvo-
ření svého pozitivního obrazu. ČvT proto považuje za dů-

ležité, aby se v mezinárodní debatě o politice vůči Kubě 
neztrácely hlasy představitelů občanské společnosti, kte-
ré volají po dodržování lidských práv a zajištění základních 
svobod. K tomuto cíli směřují aktivity Mezinárodního výbo-
ru pro demokracii na Kubě (ICDC), který sdružuje význam-
né světové osobnosti zasazující se o dodržování lidských 
práv na Kubě.

ČvT předává prostřednictvím svých programů know-how 
o práci na Kubě dalším evropským organizacím, které mají 
zájem pracovat se vznikajícím občanským sektorem. V roce 
2008 spolupracoval ČvT s pěti organizacemi ze zemí bý-
valého socialistického bloku, jejichž cílem bylo mimo jiné 
i zprostředkování informací o transformačních procesech.

Zároveň je jedním z koordinátorů sítě 31 evropských ne-
ziskových organizací Europe – Cuba NGO Network.

INfORMAčNí AKTIvITy
Důležitým prvkem práce je i poskytování nezkreslených in-
formací o Kubě a změnách, které na ní probíhají. ČvT spra-
vuje internetové stránky Hotel Kuba (Hotel-kuba.cz) s ra-
dami pro zodpovědné cestovatele na Kubu a Cubalog 
(Cubalog.eu), které slouží jako mezinárodní platforma pro 
odborníky zabývající se Kubou. Tištěnou podobou této plat-
formy je pak bulletin Cuba-Europe Dialogues s odbornými 
články od kubánských i zahraničních expertů.

V roce 2008 zorganizoval ČvT již popáté happening „Cela 
2008“ při příležitosti výročí „Černého kubánského jara“ – 
masivního zatýkání disidentů. Akce proběhla na náměstí 
Republiky v Praze a opět se jí zúčastnila řada osobností po-
litického a kulturního života i široká veřejnost.

OBjEM AkTIVIT: 10 560 000 kČ

Financování: MZV ČR, Klub přátel ČvT, US Department of State, NED, The 

Center for a Free Cuba

 KUbA 

Q Foto: © Lubomír Kotek, Česká republika 2008 / Happening Hotel Kuba měl upozornit na trvající problém migrantů utíkajících po moři 
z „Ostrova svobody“.
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Vojenská junta v Barmě pokračovala v roce 2008 v závaž-
ném porušování lidských práv. V květnu zorganizovala zfal-
šované referendum o nové ústavě jen pár dnů poté, co zemi 
zasáhl ničivý cyklon Nargis. Zatkla přitom řadu politických 
aktivistů i dobrovolníků, kteří pomáhali obětem cyklónu. 
V listopadu nechala odsoudit více než 300 účastníků šafrá-
nové revoluce k extrémně vysokým trestům vězení. Člověk 
v tísni proto nadále podporoval demokratické aktivisty, ne-
závislé novináře a zástupce občanské společnosti v Barmě 
i v thajském exilu.

PROjEKTy POMOCI v bARMě A THAjSKU
V roce 2008 poskytl ČvT finanční pomoc 32 rodinám barm-
ských politických vězňů a 7 občanským skupinám, kte-
ré v Barmě realizují sociální, novinářské i politické pro-
jekty. Společnost také finančně podpořila sítě tajných 
reportérů, kteří dokumentují reálnou situaci v zemi pro 
exilová média Mizzima News a Democratic Voice of Burma. 
Prostřednictvím seminářů o transformačních zkušenostech, 
školení novinářských dovedností i studijních návštěv v ČR 
společnost poskytla desítkám barmským aktivistů možnost 
dalšího vzdělávání.

MEZINáRODNí PODPORA 
bARMSKéHO HNUTí
ČvT také usiloval o zvýšení mezinárodní podpory barm-
ského demokratického hnutí. Společně s britskou orga-
nizací Burma Campaign UK v červnu 2008 inicioval vznik 
Evropské parlamentní skupiny na podporu Barmy (EPCB). 
Ke konci roku 2008 tato skupina sdružovala 135 poslan-
ců z 11 evropských zemí, kteří se zasazují o větší nátlak 
na barmský vojenský režim. Společnost také spolupracova-
la s nevládními organizacemi ve východní a střední Evropě 
na zvýšení informovanosti o Barmě v celém regionu.

Na podzim 2008 ČvT ostře kritizoval odsouzení organi-
zátorů šafránové revoluce a zapojil se do kampaně, ve kte-
ré 112 bývalých prezidentů a premiérů vyzvalo generálního 
tajemníka OSN Pan Ki-muna, aby se osobně zasadil za pro-
puštění politických vězňů v Barmě.

OBjEM AkTIVIT: 4 410 000 kč

Financování: MZV ČR, Klub přátel ČvT, NED, OSI, TFD

 bARMA 

Q Foto: © Lubomír Kotek, Česká republika 2008 / Společnou fotografii s blahopřáním vytvořili čeští občané u příležitosti 63. narozenin 
barmské disidentky Aun Schan Su Ťij.

vybRANé AKTIvITy bARMSKÝCH PROjEKTŮ
PROjEKTy POMOCI v bARMě Finanční pomoc pro 32 rodin politických vězňů•	

Finanční podpora 7 zárodečných nevládních organizací•	
Třídenní seminář o moderních metodách výuky pro vzdělávací nevládní organizaci•	
Finanční podpora tajných novinářů 2 barmských exilových médií•	
Týdenní seminář fotožurnalistiky pro 12 nezávislých novinářů•	
Tříměsíční stáž barmského nezávislého novináře v Praze•	

PROjEKTy POMOCI PRO 
bARMSKÝ ExIl v THAjSKU

Týdenní studijní návštěva ČR o české transformaci pro 5 aktivistů z Thajska•	
2 dvoudenní semináře o české transformaci pro 50 aktivistů v Thajsku•	
9 rozhovorů s politickými osobnostmi pro exilovou televizi Democratic Voice of Burma•	

PODPORA bARMSKéHO HNUTí 
NA MEZINáRODNí SCéNě

Návštěva 2 barmských aktivistů v Praze (řada veřejných besed, setkání s politiky a novináři)•	
Udělení ceny Homo Homini za rok 2007 třem aktivistkám, jež se aktivně účastnily šafránové revoluce•	
Výstava fotografií barmských uprchlíků na 4 místech v ČR, v Bruselu a Bratislavě•	
Založení Evropské parlamentní skupiny na podporu Barmy (EPCB)•	
Organizace několika veřejných debat a happeningů s barmskou tematikou •	
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Q Foto: © Archiv Člověka v tísni, Bělorusko 2007 / Odpůrci režimu Aleksandra lukašenka jsou vystavováni represím, od vyhození z práce 
přes pokuty až po uvěznění.

 bělORUSKO 

Od začátku roku 2008 zvyšoval běloruský režim tlak 
na opozici. Během roku proběhlo více než 450 soudů 
s účastníky nejrůznějších demonstrací a vzpomínkových 
akcí. Pokojné demonstrace byly rozháněny s použitím 
síly a demonstranti čelili obviněním z účasti na nepovo-
leném shromáždění, používání vulgarismů na veřejnosti, 

„zlomyslného výtržnictví“ atp. Propouštění ze zaměst-
nání kvůli politickému angažmá je v Bělorusku dosud 
běžnou praxí, stejně jako vylučování ze středních škol 
a univerzit.

Téměř žádná organizace, hnutí či iniciativa stále nemá 
šanci získat oficiální registraci a jejich činnost je tedy pro 
běloruské úřady trestná. Organizace Člověk v tísni proto 
i v roce 2008 pracovala s občanskými aktivisty v Minsku 
i v regionech a poskytla jim pomoc při realizaci jejich pro-
jektů.

RODIčOvSKÝ vÝbOR
Pro mnoho rodičů a rodinných příslušníků představu-
je zatčení jejich blízké osoby šok a často nevědí, kam 
se obrátit pro pomoc. Nechápou vyrozumění policie 
či soudu, nemohou si dovolit advokáta, nemají pení-
ze na administrativní pokuty. V roce 2008 proto vznikl 
Rodičovský výbor, fungující rovněž jako právní poradna, 
který sdružuje několik desítek aktivních rodičů. Z fondu 
Rodičovského výboru byly uhrazeny smlouvy s advoká-
tem, administrativní pokuty a rodiče sepsali s právníky 
desítky odvolání a žalob. Rodičovský výbor nabízí rodin-
ným příslušníkům rovněž další praktickou a psychologic-
kou podporu po zatčení jejich blízkého člověka. Členové 
výboru vyjíždějí do regionů, aby pomáhali v těžké život-
ní situaci lidem v odlehlých částech země. Vzniká tak 
neformální uskupení lidí, kteří šíří nezávislé informace 
a zapojují se do širšího kruhu demokraticky orientova-
ného hnutí.

HUMANITáRNí POMOC 
A fOTOgRAfICKá vÝSTAvA
V roce 2008 podpořil ČvT přes 60 rodin politicky pronásle-
dovaných osob a jejich příbuzných. Jedná se o neúplné rodi-
ny či rodiny s mnoha dětmi, pomoc zdravotně postiženým 
aktivistům apod. Na základě jejich příběhů vznikla v roce 
2007 fotografická kolekce Spark of Bravery, zachycující bě-
loruské aktivisty v jejich domácím i pracovním prostředí. 
V roce 2008 pak byla výstava uspořádána ve Washingtonu, 
Bruselu a Bukurešti. Ke konci roku 2008 dokončil ČvT pří-
pravu navazující výstavy Real Belarus, která byla oficiálně 
představena 16. prosince 2008 v Praze u příležitosti konfe-
rence EU a podpora lidských práv a demokracie.

PODPORA REgIONálNíCH AKTIvIT 
A DISTRIbUCE fIlMŮ O lIDSKÝCH PRávECH
Pomocí tzv. mikrograntů podpořil ČvT 20 projektů regio-
nálních aktivistů. Jednalo se o nejrůznější kampaně, práv-
ní pomoc při potížích v zaměstnání, asistenci při jednání 
s úřady či pořádání kulatých stolů s občany o stavu sídlišť 
a čtvrtí měst.

Osm běloruských aktivistů, jejichž projekty podpořila or-
ganizace v roce 2008, se zúčastnilo stáže v České republice. 
Jejím hlavním cílem bylo navázání přímých kontaktů pro 
budoucí spolupráci a získání dalších informací a doporuče-
ní. V rámci tohoto programu se běloruští aktivisté setkali 
s českými experty a rozšiřovali své znalosti na příkladu čes-
ké transformační zkušenosti.

Během roku 2008 vybral ČvT 11 dokumentárních filmů, 
které prostřednictvím běloruského koordinátora představil 
aktivistům v devíti běloruských městech. Projekce se kona-
ly v průměru jednou měsíčně.

OBjEM AkTIVIT: 4 357 000 kČ

Financování: MZV ČR, Česká národní agentura Mládež, Klub přátel ČvT, NED, 

Sigrid Rausing Trust
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Q Foto: © Archiv Člověka v tísni, Moldavsko 2008 / v moldavském Podněstří podporuje čvT nevládní organizace, které jsou školeny 
v managementu neziskového sektoru.

 UKRAjINA, MOlDAvSKO 

UKRAjINA
Ukrajinu v roce 2008 silně poznamenala světová ekono-
mická krize. Vnitropolitické spory ale neumožňují přijmout 
účinná protikrizová opatření. Ukrajinsko-ruské vztahy pak 
dosáhly politického bodu varu ve sporu o plyn na konci 
roku 2008. V nestabilním prostředí se také zvyšuje počet 
lidí ochotných naslouchat extremistickým a populistickým 
hlasům. Projekty společnosti Člověk v tísni se proto zaměři-
ly na předcházení etnickým konfliktům na Krymu a na zkva-
litnění novinářské práce na jihovýchodě Ukrajiny.

Na práci v předešlém roce navázaly kurzy investigativní 
žurnalistiky v oblastech východní Ukrajiny. Mladí novináři 
nejdříve pod odborným vedením shromažďovali informace 
a poté psali články o tématech, která jsou v ukrajinských 
médiích často opomíjena. Například o úplatcích, které ukra-
jinské rodiny musejí platit v porodnici nebo při adopci dí-
těte, či o nelegálních stavbách, které vyrůstají na atraktiv-
ních pozemcích měst.

Specifickým problémem Ukrajiny je zostřující se situa-
ce na Krymu, kde žijí tři velké etnické skupiny: Rusové, 
Ukrajinci a krymští Tataři. V regionu chybí vyvážená po-
litická či mediální síla, která by konflikt nevyhrocovala 
a soustředila se na hledání řešení. Z těchto důvodů začal 
ČvT na Krymském poloostrově pracovat s novináři, místní 
samosprávou a učiteli. Zmíněné cílové skupiny prošly ško-
leními o předcházení etnickým konfliktům a o možnostech 
spolupráce při řešení etnického napětí. Smyslem projektu 
je informovat místní novináře a představitele samosprávy 
o tom, co je extremismus a nacionalismus a jak se k nim 
postavit, a pomoci tak v dlouhodobé perspektivě řešit 
krymský etnický konflikt.

MOlDAvSKO
Společnost Člověk v tísni dlouhodobě působí v separatistic-
ké části Moldavska – Podněstří. Již třetím rokem zde pro-
bíhal program zaměřený na podporu rozvoje občanské spo-
lečnosti. V roce 2008 se soustředil na podporu organizací 
pracujících s mládeží a na zvýšení dopadu činnosti míst-
ních nevládních organizací a iniciativ na jejich okolí. Byly 
vydány dvě brožury o právech dětí a mládeže a ve ško-
lách byly k tématu uspořádány semináře. Podobná publi-
kace zaměřená na problematiku občanských práv pak byla 
vydána také pro širokou veřejnost. K dalším aktivitám pat-
řila příprava a odvysílání série rozhlasových reportáží o čin-
nosti a možnostech místních nevládních organizací, které 
jsou v Podněstří systematicky potlačovány. V závěru roku 
pak bylo pozváno několik představitelů podněsterského ne-
vládního sektoru na studijní cestu do České republiky. Zde 
se setkali se svými kolegy z českých nevládních organizací 
a absolvovali řadu odborných seminářů.

V regionálních moldavských městech zahájil ČvT v roce 
2008 projekty zaměřené na předávání české transformační 
zkušenosti představitelům místní samosprávy. Projekty byly 
primárně cíleny na města vedená prodemokraticky a prore-
formně orientovanými starosty, kteří jsou ve své práci znač-
ně znevýhodňováni. Po zhodnocení jejich hlavních problémů 
absolvovalo několik z nich studijní cestu do České republiky, 
kde se setkali se svými českými protějšky a diskutovali pro 
ně důležitá témata a problémy. V závěru roku byla vydána 
příručka Finanční možnosti pro moldavská města, která ve-
dení samospráv poskytuje praktický návod k možnostem zís-
kávání finančních prostředků na rozvojové projekty obcí.

OBjEM AkTIVIT: 4 542 000 kČ

Financování: MZV ČR, Klub přátel ČvT, NED, NROS, Open Society Fund 

Praha
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 jEDEN SvěT 

Desátý, jubilejní ročník Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních filmů o lidských právech Jeden svět se konal v břez-
nu a dubnu 2008 v Praze a dalších 28 městech České re-
publiky. Celková návštěvnost překonala 100 000 diváků 
a divaček, kteří si mohli vybrat ze 138 dokumentárních fil-
mů. Celý ročník byl symbolicky věnován Aun Schan Su Ťij, 
nositelce Nobelovy ceny za mír, a lidem v Barmě, které uzu-
rpuje brutální vojenský režim.

V roce 2008 si svět připomněl 60. výročí přijetí Všeobecné 
deklarace lidských práv, které se promítlo i do dramaturgie 

festivalu. Speciální programová sekce nazvaná Zaostřeno 
na diktatury upozornila na fakt, že i přes pád několika dik-
tátorských režimů v posledních desetiletích zůstávají v mno-
ha dalších zemích pojmy jako svoboda nebo lidská práva na-
dále tabu. Vedle diktatur, jako jsou Kuba, Bělorusko, Barma, 
Súdán nebo Severní Korea, kterých si média všímají alespoň 
občas, se festival věnoval i opomíjeným zemím, jako např. 
Uzbekistán, Turkmenistán či Zimbabwe.

Součástí festivalového programu byla také konferen-
ce Disidenti a svoboda, které se zúčastnil patron festiva-

PROgRAMy POPIS PROjEKTU
jEDEN SvěT 2008 
Praha 5.–13. 3. 2008 
www.jedensvet.cz

44 911 diváků a divaček•	
Pod záštitou Václava Havla, ministra kultury ČR a primátora hl. m. Prahy•	
138 dokumentárních filmů z 39 zemí světa, tři mezinárodní soutěže, nesoutěžní tematické kategorie, •	
unikátní retrospektivy
Účast 135 českých a zahraničních hostů, 385 akreditovaných novinářů•	
Festivalový web zaznamenal 220 tisíc návštěv od začátku února do poloviny dubna •	
Speciální projekce pro základní a střední školy navštívilo 10 327 dětí •	
World music, besedy, workshopy•	

jEDEN SvěT v REgIONECH 55 095 diváků a divaček•	
Ozvěny Jednoho světa v 28 městech•	
Speciální projekce pro školy navštívilo 33 597 dětí•	

jEDEN SvěT vE SvěTě Ozvěny festivalu v Bruselu, New Yorku, Washingtonu DC, Kyjevě, Madridu a Paříži•	
Jeden svět také v roce 2008 pomohl vzniknout novým lidskoprávním festivalům v Bulharsku, Rumunsku •	
a Rakousku

fESTIvAlOvé SPECIály Speciál Jednoho světa na webu ČT (9 celovečerních dokumentů, 20 krátkých filmů, 20 sociálních spotů, •	
ukázky z dalších 60 filmů) navštívilo 90 000 uživatelů
Večer na téma Jeden svět na ČT sledovalo 236 000 diváků•	
Střípky Jednoho světa v průběhu festivalu denně promítány na ČT•	
Festivalové speciály v Radiu 1, v ČRo Rádio Česko a na aktualne.cz, tyden.cz•	
Festivalové přílohy v Lidových novinách, MF Dnes, v Denících Bohemia a v The Prague Post•	

CElOROčNí AKTIvITy Spoluorganizátor Ceny Pavla Kouteckého za osobitý dokumentaristický počin, udělované českým filmařům•	
Projekce pro školní filmové kluby a skautské oddíly •	
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: © Lubomír Kotek, Česká republika 2008 / Zahajovacího ceremoniálu se tradičně zúčastnili patron festivalu václav Havel, 
ministr kultury václav jehlička a pražský primátor Pavel bém.
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JEDEN SVĚT
08FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH

FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH

5.–13. 3. 2008 PRAHA 
LUCERNA, SVĚTOZOR, PONREPO, EVALD, ATLAS, MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LANGHANS
WWW.JEDENSVET.CZ

10 
 LET

Q Foto: © Lubomír Kotek, Česká republika 2008 / Na vizuálu festivalu byl použit motiv diktátorů, které nespokojené obecenstvo vypíská 
ze scény.

 jEDEN SvěT 

lu Václav Havel spolu se členy poroty Rudolfa Vrby, tj. s di-
sidenty či bojovníky za svobodu ze zemí, v nichž panují 
nejhorší diktatury současnosti. „Název festivalu Jeden svět 
není pouhým odkazem k civilizačnímu, kulturnímu a du-
chovnímu prostředí, v němž žijeme, ke vzájemné prováza-
nosti jeho součástí, k závislosti všeho na všem. Je rovněž 
varováním, že jiný svět k dispozici nemáme a mít nikdy ne-
budeme,“ řekl o festivalu Václav Havel.

Jeden svět přináší silné dokumentární filmy s vysokou 
informační hodnotou, jež poskytují hlubší porozumění 
světu. Jde o festival, který otevírá oči, nabourává stereo-
typy, nutí přemýšlet, vzbuzuje silné emoce, zneklidňuje 
a zároveň inspiruje. Jeden svět je vnitřně hnán přesvěd-
čením, že proti zlu, nespravedlnosti, potírání základního 
lidského práva na svobodu a potlačování lidské důstoj-
nosti lze bojovat už tím, že se odhalí veřejnosti. Zároveň 
tak vynikne, jaká nesmírná síla a hluboké přesvědčení je 

na straně těch, kteří o svobodu a svá základní práva a dů-
stojnost usilují.

fESTIvAlOvá MěSTA
Desátý ročník festivalu Jeden svět hostilo dvacet devět měst 
v celé České republice: Praha, Bílina, Brno, České Budějovice, 
Český Krumlov, Hlinsko, Hradec Králové, Hrádek nad Nisou, 
Chrudim, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Kladno, Libčice 
nad Vltavou, Liberec, Mělník, Olomouc, Opava, Ostrava, 
Pardubice, Písek, Plzeň, Rožnov pod Radhoštěm, Tábor, 
Tanvald, Teplice, Třinec, Ústí nad Labem, Vsetín a Zlín.

OBjEM AkTIVIT: 14 440 000 kč

Financování: MK ČR, Magistrát hl. města Prahy, Plzeňský Prazdroj, Program 

EU Media, Státní fond ČR na podporu a rozvoj české kinematografie, MŽP 

ČR, MZV ČR, Česká centra, Česko-německý fond budoucnosti, Trust for Civil 

Society in Central and Eastern Europe

PROgRAM 10. ROčNíKU fESTIvAlU
fIlMOvé TEMATICKé KATEgORIE Zaostřeno na diktatury, Putinovo Rusko, Proč potřebujeme demokracii?, Asijské panorama, Témata Jednoho •	

světa 2008 (Modrá zelená planeta, Po dešti, V kleci, Vlastní cestou, Snášenliví – nesnášenliví), Současný 
francouzský dokument, České filmy, V doprovodu reportérů, Jeden svět dětem

RETROSPEKTIvy Filmy, které změnily svět•	
Umlčená svědectví (české a německé trezorové filmy z 60. let)•	

DEbATy Politické vraždy v Rusku, Politický islám, Ostrov nesvobody (debata o Kubě), Autokracie ve Střední Asii, •	
Mezinárodní spravedlnost, Kde se lidem ztratila politika? (debata časopisu Respekt), Stíny srbské minulosti, 
Modrá zelená planeta, Den Tibetu a Barmy, Měnící se Čína, Virus Free Generation (debata o HIV/AIDS), 
V kleci (debata o ústavní péči)

fIlMAřSKé DOPROvODNé AKCE Dialogy filmařů•	
Masterclass francouzských režisérů Jeana-Gabriela Périota a Oliviera Zabata na FAMU•	
Masterclass britského dokumentaristy Ollyho Lamberta na katedře žurnalistiky FSV UK•	
Workshop Jak financovat lidskoprávní dokumenty•	
Workshop Jak vzniká lidskoprávní festival•	

jEDEN SvěT A NEZISKOvÝ SEKTOR Filmem proti bezpráví a chudobě•	
Fórum neziskovek•	

DOPROvODNé AKCE Výstavy plakátů a fotografií•	
Koncerty•	
Filmové maratony•	
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Q Foto: © Lubomír Kotek, Česká republika 2008 / Základní myšlenkou projektu jeden svět na školách je využití dokumentárních filmů 
k oslovení mladých lidí.

 jEDEN SvěT NA ŠKOláCH 

Program Jeden svět na školách nabízí již sedmým rokem pe-
dagogům dokumentární snímky a další audiovizuální mate-
riály k běžnému využití ve výuce. Jasně se ukázalo, že filmy 
jsou pro žáky a studenty silným zdrojem informací a že je 
většinou oslovují víc než učebnice, které se některým té-
matům věnují jen heslovitě nebo je zcela opomíjejí.

V roce 2008 byla připravena řada nových materiálů. 
Školy začaly využívat sadu Být v obraze, která jim pomáhá 
zvyšovat mediální gramotnost studentů, materiály k roz-
vojovému vzdělávání nebo didaktiku k filmům o českoslo-
venských dějinách. Ta jim umožňuje moderní způsob výuky 
novodobé historie s využitím řady archivních písemností, 
jako jsou osobní i úřední dopisy, ukázky vězeňských spisů, 
rozsudků z vykonstruovaných procesů atd.

PříběHy bEZPRáví
Na období komunismu je zaměřen i projekt Příběhy bez-
práví. Do čtvrtého ročníku se v roce „osmičkových výročí“ 
zapojilo 616 škol z 373 měst. Součástí Příběhů byly besedy 
s pamětníky, seriál v Lidových novinách, studentská soutěž 
i výstava na Václavském náměstí. Loňské Příběhy byly věno-

vány především lidem, kteří nebyli „pouze“ pasivními oběť-
mi totality, ale jejími aktivními odpůrci.

KDO jINÝ?
Aktivní občanský postoj je také tématem nového projek-
tu Kdo jiný?. Jeho cílem je ukázat mladým lidem, že svět, 
ve kterém žijí, mohou nejen přijímat, či odmítat, ale také 
formovat. Skupiny studentů, kteří se účastní projektu, hle-
dají způsob, jak upozornit na konkrétní společenské problé-
my a zapojují se do jejich řešení.

jEDEN SvěT NA ŠKOláCH v ZAHRANIčí
Know-how Jednoho světa na školách se od roku 2008 
úspěšně šíří i do zahraničí. Projekty vycházející ze zku-
šeností v Česku začaly realizovat partnerské organizace 
na Slovensku, v Polsku, Estonsku a Rumunsku.

OBjEM AkTIVIT: 10 514 000 kč

Financování: MZV ČR, ESF, Česká národní agentura Mládež, MŠMT ČR, 

Magistrát hl. m. Prahy, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj 

české kinematografie, Úřad vlády ČR, MK ČR, CEE Trust, EC

jEDEN SvěT NA ŠKOláCH
DO PROjEKTU ZAPOjENO Více než 2 600 základních a středních škol•	

PRO PEDAgOgy ZŠ A SŠ Dokumentární filmy a jiné audiovizuální materiály (více než 260 titulů)•	
Didaktické příručky - synopse, aktivity, pracovní listy, otázky a odpovědi, metodika•	
Semináře•	
Asistence expertů•	
Podpora při vytváření ŠVP•	
Elektronické věstníky, web•	

PRO ŽáKy A STUDENTy Filmové kluby Jeden svět (56 klubů na SŠ)•	
Setkání organizátorů filmových klubů•	
Mezinárodní škola dokumentárního filmu Jeden svět•	
Týmové projekty•	
Časopis Link •	
Školní projekce v rámci festivalu Jeden svět•	
Literární a výtvarné soutěže•	
Elektronické věstníky, web•	
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Sociální vyloučení se stává v České republice stále závaž-
nějším problémem. Kvalitní centrální sociální politika prak-
ticky neexistuje, vše je nesystematicky řešeno na úrovni 
jednotlivých ministerstev. Místní samospráva není schop-
na řešit stále se stupňující sociální napětí, které vede k ná-
růstu extremistických aktivit, jejichž vrchol přišel ke kon-
ci roku během pouličních nepokojů na litvínovském sídlišti 
Janov.

Závažným problémem je i fakt, že se lidská chudoba stá-
vá v České republice velmi žádaným předmětem obchodo-
vání. A nejedná se pouze o lichvu, která je jedním z nejty-
pičtějších jevů v sociálně vyloučených lokalitách. Na jejich 
obyvatele se poslední dobou soustředily realitní kancelá-
ře či „běžné“ finanční subjekty. Jsou si totiž vědomy toho, 
že pokud klient půjčku nebude splácet, dostanou své pení-
ze zpět díky zabavování sociálních dávek. Chudí lidé se tak 
pro ně stávají perspektivními zákazníky.

SOUčASNá SITUACE
Zjistit skutečný počet sociálně vyloučených lidí je téměř 
nemožné. Podle posledního relevantního výzkumu společ-
nosti GAC z roku 2006 žije v novodobých ghettech České 
republiky zhruba 80 tisíc lidí. Podle zkušeností pracovníků 
Člověka v tísni se od té doby situace nezlepšila. Novodobá 
ghetta, ať už se jedná o celá sídliště, či jednotlivé domy, 
se nacházejí téměř v každém větším českém městě. A dá 
se očekávat, že s dopady celosvětové ekonomické krize 
bude tento trend pokračovat. Český stát není schopen tuto 
situaci dlouhodobě řešit. Kvalita zvolených postupů závisí 
pouze na schopnosti jednotlivých magistrátů a samospráv. 
Ty ale často volí řešení, která v konečném důsledku vedou 
jen k dalšímu vyhrocení situace.

Programy sociální integrace se v této situaci snaží zmír-
nit složité životní podmínky lidí, kteří se ocitli v sociálním 
vyloučení. Pomocí sítě terénních pracovníků pronikají pří-
mo k postiženým lidem, kterým pomáhají nejen ve vymá-

hání jejich práv, která jsou velmi často porušována, ale zá-
roveň je vedou k plnění jejich povinností. Cílem Programů 
sociální integrace je vytrhnout klienty ze začarovaného 
kruhu sociální exkluze a pomoci jim co nejdříve nově na-
směrovat svůj život.

PROgRAMy SOCIálNí 
INTEgRACE v DATECH
Přestože rok 2008 poznamenala nepříznivá finanční situ-
ace, podařilo se udržet objem aktivit v nezmenšené míře. 
Programy sociální integrace společnosti Člověk v tísni pů-
sobily v tomto roce v šedesáti českých a moravských měs-
tech a obcích a jejich tým tvořilo zhruba 100 zaměstnanců 
– od terénních pracovníků, pracovních poradců, vzdělavate-
lů, učitelů až po koordinátory. Ti se mimo jiné snaží působit 
na místní samosprávy a zavádět do jejich agendy nástroje, 
které problémy sociálního vyloučení pomáhají řešit.

OBjEM AkTIVIT: 51 482 000 kČ

Financování: EU, MPSV ČR, Olomoucký kraj, Hlavní město Praha, Liberecký 

kraj, Statutární město Ústí nad Labem, IUVENTA, MŠMT ČR, NROS, Úřad 

vlády České republiky, MV ČR, Nadace Terezy Maxové, Nadace O2, Nadace 

Vodafone Česká republika, Nadace ČEZ, Městská část Praha 5, Ústecký kraj, 

Statutární město Přerov, MS ČR, Statutární město Olomouc, Statutární 

město Liberec, Karlovarský kraj, Statutární město Plzeň

Q Foto: © Iva Zímová, Česká republika 2008 / Programy sociální integrace se snaží zmírnit složitou situaci lidí, kteří se ocitli 
v sociálním vyloučení.
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TERéNNí SOCIálNí PRáCE
Terénní sociální práce patří dlouhodobě ke stěžejním ak-
tivitám Programů sociální integrace. Pracovníci společnos-
ti Člověk v tísni poskytovali téměř dvě desítky registrova-
ných sociálních služeb (terénní programy), a to na území 
osmi krajů České republiky. V průběhu roku 2008 společně 
pracovali, i přes nepříznivé finanční zázemí, na zlepšení ži-
votní situace lidí z řad sociálně vyloučených. Svým klien-
tům nabízeli podporu při jednání na úřadech, vyplňování 
formulářů, sepisování žádostí, v lepším porozumění úřed-
ním listinám, sestavování splátkových kalendářů a řešení 
jejich zadlužení.

Součástí terénní sociální práce bylo také zprostředko-
vání právního poradenství. V srpnu získala organizace po-
věření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. V rámci něj 
začali terénní pracovníci spolupracovat s rodinami v seve-
ročeském Ústí nad Labem a na území Olomouckého kraje. 
Společně s klientskými rodinami řešili jejich tíživou život-
ní situaci, se kterou převážně souvisí dlouhodobě níz-
ké příjmy, závislost na vyplácení sociálních dávek, vyso-
ké zadlužení, snížení rodičovské schopnosti a dovednosti 
v péči o dítě.

KARIéRNí A PRACOvNí PORADENSTví
Cílem programu je motivace klientů k aktivnějšímu pří-
stupu při hledání zaměstnání a maximálnímu využití do-
stupných pracovních nabídek. V oblasti uplatnění sociálně 
vyloučených na českém pracovním trhu ovšem předsta-
vuje rok 2008 jistý bod zlomu. Po řadě let ekonomické 
prosperity a hospodářského růstu, který byl doprovázen 
převisem nabídky pracovních míst nad poptávkou, do-
chází k postupnému obratu. Klienti nacházejí stále čas-
těji uplatnění pouze v nekvalifikovaných zaměstnáních, 
například ve stavebnictví, či vykonávají pomocné práce. 
Tato zaměstnání jsou v mnoha případech nabízena pou-
ze „na černo“, navíc neumožňují dlouhodobější profesní 

růst. To byl i jeden z nejpodstatnějších důvodů rozšíře-
ní etablovaného programu Pracovního poradenství o ob-
last dlouhodobého zvyšování kvalifikace a celý program 
se v současné době nazývá Kariérní a pracovní poraden-
ství. Nabídka služby vychází také z poptávky velké čás-
ti středních odborných učilišť po žácích, kterých se jim 
dlouhodobě nedostává.

Zároveň došlo v roce 2008 k rozvoji celé řady skupino-
vých aktivit, interaktivních seminářů s prvky zážitkové 
pedagogiky apod. V roce 2008 se tak například uskuteč-
nil první ročník týdenní simulace sociální reality, kde bylo 
účastníkům umožněno vyzkoušet si různé životní strategie. 
Během roku se podařilo prvky kariérního poradenství plně 
integrovat a v dalších letech bude tato služba nabízena dal-
ším klientům, školám i rodičům.

SOCIálNí ASISTENCE v TRESTNíM říZENí
V roce 2008 pokračoval v Plzni pilotní projekt nové soci-
ální služby Sociální asistence v trestním řízení, registrova-
né podle zákona 108/2006 Sb. v kategorii odborné sociál-
ní poradenství. Jejím posláním je podporovat osoby, které 
se v souvislosti s trestnou činností dostaly do nepříznivé 
životní či sociální situace, kdy neznají svoje práva a povin-
nosti. Nemají tak dostatek potřebných informací a komu-
nikačních dovedností nezbytných pro řešení této situace 
vlastními silami.

V roce 2008 byla služba poskytnuta 47 klientům. V rám-
ci projektu Od sociálního vyloučení k občanské společnosti, 
který podpořila Evropská komise, bylo vyškoleno 106 po-
licistů ze západočeského regionu v problematice sociální-
ho vyloučení. Zároveň vznikla metodická příručka Sociální 
vyloučení a úloha Policie ČR určená školitelům kurzů pro 
policisty.

Q Foto: © Iva Zímová, Česká republika 2008 / v průběhu roku 2008 jsme i přes nepříznivé finanční zázemí společnými silami pracovali 
na zlepšení životní situace našich klientů.
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NíZKOPRAHOvá CENTRA 
PRO DěTI A MláDEŽ
Nízkoprahová centra jsou vhodným místem pro dlouhodo-
bou a systematickou práci s dětmi a dospívající mládeží. 
Společnost Člověk v tísni je provozuje od roku 2006, a to 
v Ústí nad Labem a v Bílině. Tato centra jsou zázemím pro 
volnočasové aktivity a pomáhají dětem zmírnit rizika, kte-
rá vyplývají z jejich životního stylu. Snaží se působit jako 
prevence proti jejich postupnému vylučování z většino-
vé společnosti. V Bílině je nabídka nízkoprahového centra 
určena také maminkám s dětmi, které sem mohou dochá-
zet do předškolní přípravy. Ta snižuje handicapy dětí, které 
vyrůstají v sociokulturně znevýhodňujícím prostředí, pod-
poruje jejich úspěšný start ve vzdělávání na základní škole 
a v důsledku pak předchází vyřazování těchto dětí ze škol 
hlavního vzdělávacího proudu.

Pracovníci center pro děti z chudých rodin připravují 
pravidelné i jednorázové aktivity, víkendové a prázdnino-
vé akce (příměstský tábor, mezinárodní workcamp apod.). 
Jednotlivé aktivity jsou realizovány díky dobrovolníkům – 
zejména studentům vysokých škol, kteří do center docháze-
jí a s dětmi pracují. Odborné zázemí jim poskytují pracov-
níci společnosti, kteří práci center organizují a koordinují 
poskytované služby. Samozřejmostí je odborný výcvik dob-
rovolníků.

PROgRAM PODPORA vZDěláváNí
Většina dětí, které pocházejí ze sociálně vyloučeného pro-
středí, navštěvuje speciální (dříve zvláštní) školy. Převážná 
část z nich tak má po skončení povinné školní docház-

ky nízkou motivaci pokračovat ve studiu. Tím se zásadně 
snižují jejich šance nalézt plnohodnotné pracovní a spole-
čenské uplatnění. Důvodem školního selhávání těchto dětí 
nejsou jejich rozumové schopnosti, ale sociokulturní han-
dicap. Děti doma nemají dostatečné zázemí, jejich rodiče 
jsou sami nevzdělaní, často dlouhodobě nezaměstnaní a ži-
votní úroveň si nespojují s výší dosažené kvalifikace. Dětem 
tak chybí potřebné pozitivní vzory, které by jim ukazovaly, 
že vzdělání má smysl, že je důležitou podmínkou k úspěš-
nému uplatnění ve společnosti.

Program podpora vzdělávání se snaží těmto dětem s pří-
pravou do školy pomoci a nabízí jim bezplatné doučování. 
To zajišťují vyškolení dobrovolníci převážně z řad vysoko-
školských studentů. Smyslem programu není jen zlepšení 
školních výsledků, ale především celková pedagogizace ro-
dinného prostředí, tedy vytvoření odpovídajícího záze-
mí pro jejich mimoškolní přípravu. Do té jsou zapojováni 
i rodiče, kteří jsou motivováni, aby se zajímali o školní vý-
sledky svých dětí a dohlíželi na plnění jejich povinností. 
Program je doplněn také o volnočasové aktivity – výjezdo-
vé a pobytové akce, zájmové a sportovní kroužky atp. Jejich 
cílem je podpora všestranného rozvoje dětí, zejména jejich 
sociálních a komunikačních dovedností, které jsou ve škole 
stejně důležité jako dobrý prospěch.

vÝZKUMNá A ANAlyTICKá čINNOST
Navrhování jakýchkoli opatření pro začleňování do společ-
nosti předchází poznání a popis prostředí, v němž dochá-
zí k opačným procesům sociálního vylučování. Člověk v tís-
ni proto realizuje řadu let výzkumy a analýzy s širokým 

AKTIvITy KlIENTI ZAKáZKy KONZUlTACE ÚSPěŠNOST
PRACOvNí PORADENSTví 1 311 2 092 12 399 68 %

TERéNNí SOCIálNí PRáCE 2 392 4 979 43 325 70 %

PODPORA vZDěláNí 201 448 5 373 79 %

Q Foto: © Iva Zímová, Česká republika 2008 / Naši terénní pracovníci se klientům snaží pomoct nejen domoci se svých práv, která jsou 
velmi často porušována, ale zároveň je vedou k plnění jejich povinností.
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tematickým zaměřením. V roce 2008 byl například prove-
den výzkum a situační analýza sociálního vyloučení ve měs-
tě Roudnice nad Labem. Na zakázku Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy byl zahájen rozsáhlý výzkum praxe 
inkluzívního vzdělávání na základních a středních školách, 
který probíhal na území celé České republiky.

Člověk v tísni byl jako v minulých letech národním ko-
ordinačním centrem pro monitorování projevů rasismu 
a xenofobie a navazujícího diskriminačního jednání. V roce 
2008 byly pro Agenturu Evropské unie pro základní práva 
vypracovány tři periodické bulletiny, tematická zpráva o or-
ganizacích zabývajících se danou problematikou a souhrn-
ná výroční zpráva.

KURZy A SEMINářE PRO vEřEjNOST
Programy sociální integrace nabízejí celou řadu vzděláva-
cích kurzů, seminářů a workshopů, prostřednictvím nichž 
chtějí přiblížit problematiku sociálního vyloučení pracovní-
kům státní správy a samosprávy, policistům, studentům, pe-
dagogům či pracovníkům z pomáhajících profesí. Přispívají 
tak ke kvalifikovaným rozhodnutím a koncepčnímu řešení 
této problematiky v celé její šíři.

Vedle toho připravují řadu vzdělávacích aktivit také pří-
mo pro lidi ohrožené sociálním vyloučením. Kurzy jsou za-
měřené především na rozvíjení psychosociálních dovedností 
a osobních kompetencí účastníků, snaží se o podporu je-
jich právního povědomí a celkové sebedůvěry. V roce 2008 
byly mimo jiné připraveny tzv. diseminační semináře o so-
ciálním vyloučení a možnostech jeho řešení, jejichž obsah 
se zakládal na zkušenostech s řešením tohoto problému 
v místech, kde pracovníci společnosti Člověk v tísni dlou-
hodobě působí. Zástupci samospráv měst a obcí mimo pů-
sobnost organizace pak byli seznámeni s dobrou i špatnou 
praxí při řešení problematiky sociálního vyloučení.

INfORMAčNí A PROPAgAčNí MATERIály
Většina populace stále nahlíží na obyvatele novodobých 
ghett jako na nepřizpůsobivé osoby, které pouze využívají 
sociální systém. Nedostatek informací vede nejen k etnic-
ké stigmatizaci, ale i k mylnému dojmu, že se dá sociální 
vyloučení řešit jen v rámci dotčené komunity. Bez podpory 
veřejnosti však politická reprezentace nebude cítit povin-
nost realizovat konkrétní, dlouhodobá a často finančně ná-
ročná opatření k odstranění sociálního vyloučení. Programy 
sociální integrace se proto snaží působit na širokou veřej-
nost a vysvětlovat problém v celé jeho složitosti a komplex-
nosti. Kromě celkových analýz, prezentovaných v celostát-
ních i regionálních médiích (např. příloha v Mladé frontě 
Dnes Život na okraji), se zaměřují i na dílčí aspekty souvi-
sející se sociálním vyloučením.

V roce 2008 tak Člověk v tísni v kampani Spotřebitelský 
úděl informoval o problematice dluhů. V lednu vydal bro-
žuru Dluhová problematika, která kromě obecného popisu 
situace informuje o fenoménu exekucí, rozebírá možnosti 
insolventního zákona, mapuje příčiny vzniku dluhů a navr-
huje možnosti jejich řešení. Dalším důležitým tématem je 
vzdělávání.

V metodickém průvodci Programy podpory vzdělávání 
v rodinách popisuje Člověk v tísni postupy při doučování 
dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách, v příručce 
Sociální vyloučení a úloha Policie ČR pak vysvětluje postu-
py při vzdělávání policistů v této problematice.

Q Foto: © Iva Zímová, Česká republika 2008 / boj proti sociálnímu vyloučení začíná přesnou analýzou konkrétních problémů. bez ní 
není šance uspět.
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 PROgRAMy SOCIálNí INTEgRACE – SlOvENSKO 

Slovenská pobočka společnosti Člověk v tísni pracuje již pá-
tým rokem v Prešovském kraji, který je znám nejvyšší kon-
centrací (více než 250) sociálně deprivovaných sídel, tzv. 
romských osad. K dlouhodobým prioritám Programů sociál-
ní integrace patří podpora vzdělávání dětí, program alter-
nativního bydlení, zvyšování zaměstnanosti či poradenství 
obcím při tvorbě lokálních koncepcí sociálního začleňování. 
Jednotlivé programy jsou vzájemně koordinovány a úspěš-
nou praxi se pracovníci snaží prosazovat na úrovni státní 
správy, samosprávy a v dalších relevantních oblastech.

PROgRAM PODPORy vZDěláváNí
V roce 2008 provozovala pobočka dvě komunitní cent-
ra v obcích Roškovce (od roku 2006) a Petrovany (založe-
no v srpnu 2008), která jsou primárně zaměřena na prá-
ci s dětmi a mládeží. Jejich součástí je nízkoprahový klub, 
probíhají zde skupinová doučování, v centrech se koordinu-
je individuální doučování či kariérní poradenství pro mla-
dé. Některé aktivity probíhají také mimo centra – jedná 
se např. o výlety, exkurze, návštěvy divadel a letní tábory. 
Nedílnou součástí práce center je výchova mladých dobro-
volníků z řad obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Obě ko-
munitní centra se postupně stávají i koordinačními body 
poskytování sociálních a dalších podpůrných služeb pro 
znevýhodněné obyvatele obcí.

Slovenská pobočka ČvT byla součástí koalice neziskových 
nevládních organizací, které připomínkovaly nový školní 
zákon a díky jejichž aktivitě byl do zákona začleněn odsta-
vec o zákazu „všech forem diskriminace včetně segregace 
na školách“.

PROgRAM byDlENí
V roce 2008 byla skončena výstavba modelového slámo-hli-
něného domu ve Spišském Podhradí. Dům splňuje některé 
důležité atributy pro další využívání v programu podpory vý-
stavby bytů nižšího standardu. Při stavbě byly využity lokál-

ní materiály a celkové náklady jsou proti klasickým staveb-
ním technologiím nižší. Dům má výrazně lepší energetické 
vlastnosti a snadná technologie umožňuje, aby se budou-
cí nájemníci významně podíleli při jeho výstavbě. V mode-
lovém domě byla v rámci tréninkového školení instalována 
tzv. raketová pec jako příklad úsporného vytápění.

Modelová technologie byla nabídnuta k využití 
Ministerstvu výstavby SR a prezentována vedení obcí v re-
gionu. Ze strany státu i lokální samosprávy byl deklarován 
zájem stavět podobné domy ve větším množství, čímž byl 
naplněn jeden ze záměrů projektu – prosadit používání al-
ternativních technologií do programů podpory výstavby 
pro nízkopříjmové skupiny obyvatel.

KOMPlExNí ROZvOj ROMSKÝCH OSAD
Pracovníci pobočky poskytují poradenství a asistenci obcím 
při tvorbě místních koncepcí sociálního začleňování a dalších 
rozvojových dokumentů. Ty pak systémově zvyšují rozvojový 
potenciál obcí s důrazem na vlastní aktivitu sociálně znevý-
hodněných obyvatel. Součástí této činnosti je postupná pře-
měna komunitních center na centra komplexních služeb.

vÝZKUMNé AKTIvITy
V roce 2008 byl realizován rozsáhlý výzkum zaměřený 
na prostituci, jejímiž oběťmi jsou často ženy opouštějící 
ústavní zařízení pro mládež. Výzkum byl doplněn preven-
tivním programem pro klienty dětských domovů a trénin-
ky jejich zaměstnanců. Na základě výzkumu byla vytvořena 
metodika preventivních aktivit v ústavních zařízeních.

OBjEM AkTIVIT: 1 467 000 kČ

Financování: EU, Kolpingovo dielo na Slovensku, Nadácia pre deti Slovenska, 

IUVENTA, Úrad splnomocnenkyne vlády SR, Slovensko-český ženský fond

Q Foto: © Miroslava Hapalová, Slovenská republika 2008 / v roce 2008 byla dokončena výstavba modelového slámo-hliněného domu 
ve Spišském Podhradí, který má sloužit jako alternativní bydlení k pro nízkopříjmové skupiny obyvatel.
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Q Foto: © Iva Zímová, Česká republika 2008 / Při seminářích na téma globálního rozvojového vzdělávání jsou často používány 
interaktivní metody práce.

 vARIANTy  

V roce 2008 si mohli zájemci o interkulturní a globální roz-
vojové vzdělávání vybrat z nabídky seminářů, učebních 
materiálů, bulletinů a informací získávaných na webovém 
portálu www.varianty.cz. Několik škol se zapojilo do dlou-
hodobých projektů a zástupcům 36 pražských škol byly 
na konferenci o začleňování průřezových témat do škol-
ních vzdělávacích programů představeny zkušenosti z pilot-
ní fáze projektu.

INTERKUlTURNí vZDěláváNí
Ambicí programu Varianty je napomáhat k rozvoji inklu-
zívního školství a přispívat k začleňování dětí se speci-
fickými vzdělávacími potřebami, zejména dětí z prostře-
dí sociálního vyloučení, do hlavního vzdělávacího proudu. 
K podpoře inkluzívního typu škol byly zahájeny projekty 
ve Středočeském a Ústeckém kraji.

V souladu se zahraničními trendy v pojímání interkultur-
ního vzdělávání byla ve spolupráci s předními českými ex-

perty zpracována příručka nových přístupů s názvem „Než 
začneme s multikulturní výchovou“. Program Varianty rov-
něž realizoval výzkum, jak je multikulturní výchova vyučo-
vána na vysokých školách.

Na růst xenofobních nálad v ČR reagovala informač-
ní kampaň „NEOnácek: Chcete ho?“, na kterou navazovaly 
další vzdělávací aktivity. V rámci nich se žáci seznamovali 
s hrozbami neonacismu prostřednictvím seminářů, soutě-
ží a výstav. Pro pedagogy byl připraven výukový materiál 
o problematice pravicového extremismu.

glObálNí ROZvOjOvé vZDěláváNí
V rámci mezinárodního projektu Světová škola byla na-
stavena kritéria pro udělování stejnojmenného certifiká-
tu. Toto prestižní ocenění získalo 9 českých škol. Pro uči-
tele byly vytvořeny výukové materiály k tématům lidských 
práv, ekonomické globalizace a klimatických změn. Novým 
nástrojem vzdělávání pedagogů se stal e-learningový kurz 
v kombinaci s prezenčními semináři. Studenti vysokých 
škol byli zapojeni do projektu Akce pro Afriku, kde se sezna-
movali s rozvojovými problémy afrických zemí.

Nízkoprahová centra se již potřetí účastnila školení za-
měřeného na řešení konfliktů nenásilnou cestou díky me-
zinárodnímu projektu PeaceXchange. Jeho součástí bylo 
i školení v metodě pouličního fotbalu pod vedením kolum-
bijského sociálního pracovníka.

OBjEM AkTIVIT: 7 858 000 kČ

Financování: MŠMT ČR, MZV ČR, MPSV ČR, Magistrát hlavního města Prahy, 

OSF, Úřad vlády ČR, Evropská unie, Finanční mechanismy EHP/Norska, Anne 

Frank House

SEMINářE A KURZy
355 pedagogů

1 947 žáků ZŠ a SŠ

189 studentů VŠ

103 úředníků

117 ostatní

PUblIKACE
Analýza kurzů MKV pro budoucí pedagogy

Bohouš a Dáša: Klima v tísni

Bohouš a Dáša na tržišti světa

Bohouš a Dáša za lidská práva

Než začneme s multikulturní výchovou

Dovedu to pochopit? - Hrozby neonacismu

Průřezník aneb jak začít s průřezovými tématy

Svět bez konfliktů
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 INfORMAčNí A MEDIálNí AKTIvITy 

K důležitým činnostem Člověka v tísni patří informování 
o krizových oblastech, rozvojových zemích, porušování lid-
ských práv i problémech, které organizace řeší v České re-
publice. Mediální rozměr působení společnosti umožňuje 
větší transparentnost vůči donorům, ale i mobilizaci společ-
nosti v případě veřejných sbírek.

SbíRKy
Při propuknutí humanitárních katastrof, kam ČvT směřu-
je svou pomoc, je podstatná i okamžitá mediální reakce. 
V roce 2008 vyhlásil ČvT dvě SOS sbírky na pomoc cyklo-
nem zdevastované Barmě a tisícovkám uprchlíků rusko-gru-
zínského konfliktu. Kromě propagace sbírek zajišťoval pra-
videlné informování z postižených míst. Mediální podporu 
pak poskytoval pravidelné sbírkové kampani Postavme ško-
lu v Africe a nově založené sbírce Skutečná pomoc.

V průběhu roku 2008 informoval ČvT o svojí činnos-
ti a souvisejících tématech prostřednictvím reportá-
ží, analýz, komentářů i rozhovorů v tisku, rozhlase, tele-
vizi i na internetu. Pravidelně aktualizuje webový portál 
www.clovekvtisni.cz, uspořádal několik výstav, poskytoval 
servisní informace novinářům, připravil několik tematických 
příloh v celostátních i regionálních periodikách. Na konci 
roku se podílel na přípravě mediálních seminářů pro žur-
nalisty z Barmy či oblasti Krymu, který trpí nevyváženým 
zpravodajstvím o probíhajícím etnickém a politickém kon-
fliktu. Samostatnou kapitolou je téma rozvojové spolupráce, 
kterému se věnuje informační projekt Rozvojovka.

PROgRAM MIgRACE
Již osm let informuje ČvT v rámci programu Migrace mé-
dia a širokou veřejnost o fenoménu migrace do ČR. Cílem 
je prohlubovat znalost problematiky a přispívat tak k vyvá-
ženému obrazu cizinců v médiích a k dobrému soužití imi-
grantů s většinovou společností. Koordinátorky programu 
spolupracují s českými i evropskými neziskovými organi-

zacemi zaměřenými na migraci a společně usilují o vstříc-
nější postoj vůči imigrantům. Větší orientace na evropskou 
spolupráci byla umožněna především díky získání nového 
zdroje financování od sítě evropských nadací Network of 
European Foundations.

Dalším cílem programu Migrace je podpora cizinců 
ve snaze o jejich vlastní vyjádření a komunikaci s veřejnos-
tí. V roce 2008 se ČvT zaměřil zejména na budování vzta-
hů se zástupci vietnamské komunity, pro které uspořádal 
školení a poskytoval praktické rady, jak formulovat své po-
stoje a jak je sdělovat médiím i státní správě. Na téma mi-
grace bylo s přispěním koordinátorek publikováno 94 vý-
stupů v tištěných médiích, televizi, rozhlase a na internetu. 
Ve spolupráci s Rádiem Wave připravil ČvT projekt s názvem 
Crossings. V sérii rozhlasových reportáží představil konkrét-
ní životní příběhy lidí z jiných zemí, kteří se usadili v České 
republice. Zároveň vytvořil jejich fotografické portréty 
s doprovodnými texty a uspořádal jejich výstavu v Praze 
a Plzni.

V roce 2008 dále koordinátorky programu připravily pro-
jekt pro ukrajinské novináře, kteří prostřednictvím médií 
informovali o rizicích nelegálního pobytu v České republice 
a přispívali tak k prevenci nelegální migrace. V rámci pro-
jektu byly vytvořeny webové stránky Migration4media.net, 
novinářům pravidelně zasílány informace a uspořádány od-
borné semináře na Ukrajině a v Praze. Ukrajinští novináři 
publikovali celkem 46 článků. Tři nejlépe hodnocení autoři 
pak získali prémii spojenou s finančním oceněním.

OBjEM AkTIVIT: 942 000 kČ

Financování: MK ČR, OSF, Network of European Foundations – European 

Programme for Integration and Migration

Q Foto: © Iva Zímová, Česká republika 2008 / Při prezentaci vážných témat užívá člověk v tísni neobvyklé způsoby, které pomáhají 
přitáhnout pozornost médií.
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 SEKCE HUMANITáRNí A ROZvOjOvé POMOCI 

Q Foto: © Jan Mrkvička, Etiopie 2008 / Ženy ve frontě na vodu v okrese Alaba v jižní Etiopii, kterou na jaře 2008 zasáhla ničivá sucha.

Na jaře 2008 zasáhlo Etiopii katastrofální sucho. Lidé mu-
seli pít špinavou vodu z řek, protože tradiční vodní zdroje 
vyschly. Následkem toho se rychle rozšířila průjmová one-
mocnění a podvýživa, která mohla především u dětí kon-
čit smrtí. V reakci na hrozící katastrofu požádala etiopská 
pobočka Člověka v tísni o finanční podporu z Klubu přátel 
Člověka v tísni a peníze byly hned druhý den k dispozici 
přímo na místě. Díky tomu začaly okamžité záchranné prá-
ce a distribuce léků do provizorních stanových ošetřoven 
pro podvyživené děti. Zároveň byly peníze z Klubu použity 
na obnovu zdrojů pitné vody.

Zásah v Etiopii názorně ilustruje, jak pravidelné příspěv-
ky jednotlivých členů Klubu přátel pomáhají a mnohdy za-
chraňují životy. Většina členů Klubu posílá 200 či 300 ko-
run měsíčně. Tyto dary vytvářejí humanitární fond, díky 
kterému může společnost Člověk v tísni reagovat okamžitě 
a zajistit pomoc v době, kdy ji lidé nejvíce potřebují.

Podobně rychlá byla asistence obětem cyklonu v Barmě. 
V prvních týdnech po katastrofě získali díky financím 
z Klubu přátel a sbírce SOS Barma pomoc lidé ve 122 vesni-
cích. Během roku 2008 bylo rozdáno 120 tun potravin, ob-
lečení pro 9 000 lidí, 1 720 přikrývek, 8 000 metrů plachet 
na provizorní přístřešky, léky a tablety na vyčištění 3 milio-
nů litrů vody.

Díky členům Klubu přátel byla zahájena i pomoc lidem 
trpícím desetiletou válkou v Kongu, kde bylo například vy-
baveno centrum poskytující péči znásilněným ženám. Pro 
desítky těchto žen byla zajištěna i další péče včetně ubyto-
vání a zaměstnání. Na konci roku začala i příprava pomoci 
v uprchlických táborech, kde přežívají statisíce lidí.

Díky českým dárcům získali pomoc uprchlíci v Gruzii 
a suchem postižení farmáři v Afghánistánu. Po brutálním 
potlačení demonstrací v Tibetu byl přímo na místě nakou-
pen zdravotnický materiál, který mohli použít lékaři ošet-
řující zraněné.

Dary členů Klubu dlouhodobě pomáhají lidem pronásledo-
vaným totalitními režimy na Kubě, v Barmě a v Bělorusku. 
Političtí vězni i jejich rodiny zde získávají například léky, 
peníze na jídlo nebo právní podporu. Člověk v tísni zároveň 
podporuje nezávislé novináře a další představitele občanské 
společnosti.

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

Všem dosavadním 4 500 členům děkuje společnost 
Člověk v tísni za jejich trvalou podporu!

 KlUb PřáTEl  

Humanitární
a rozvojová pomoc
50,0 %

POUŽITÍ DARŮ SHROMÁŽDĚNÝCH V KLUBU PŘÁTEL

Obrana lidských práv
25,0 %

Podpora nových projektů
a činnosti organizace

25,0 %
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Dlouhodobá sbírka společnosti Člověk v tísni

Přihlaste se a pomozte na

Milióny dětí z rozvojových zemí umírají na nemoci, 
které lze léčit. Vašich 300 Kč měsíčně může pomoci 
nakoupit chybějící léky a tak zachraňovat životy.  
Dejme dětem v Namibii skutečnou zdravotní péči!

Přispívejte trvale na konto sbírky: 
33 59 33 59 / 0300

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč.

Pošlete SMS ve tvaru 
DMS SKUTEK na tel. číslo 87777

Q Foto: © MARK/bbDO / vizuál sbírky čvT Skutečná pomoc se snaží upozornit na dlouhodobé problémy, se kterými se potýkají lidé 
v rozvojovém světě.

V polovině roku 2008 byla zahájena nová dlouhodobá sbírka 
společnosti Člověk v tísni s názvem Skutečná pomoc. Jejím cí-
lem je shromáždit prostředky na rozvojovou pomoc chudým li-
dem v zemích třetího světa. Z výtěžku sbírky budou stavěny 
především školy, zdravotnická zařízení, budovány zdroje pitné 
vody v suchých oblastech či podporováni chudí farmáři, aby 
byli schopni vlastní prací uživit své rodiny. Na rozdíl od Klubu 
přátel Člověka v tísni se tedy dárci sbírky nepodílejí na okamži-
té humanitární pomoci po katastrofě, ale na odstraňování dlou-
hodobých problémů a zlepšení života lidí v chudých zemích.

Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa to-
tiž ročně zabijí více lidí než široce medializované přírod-
ní katastrofy a války dohromady. Právě proto vznikla sbír-
ka Skutečná pomoc, která má českou veřejnost upozornit 
na dopady chudoby na lidi v Africe či Asii a získat dlouho-
dobé dárce, kteří přispějí k řešení těchto problémů.

vyUŽITí DARŮ
Během půlroční existence sbírky přispěli dárci téměř 3 miliony 
korun. Výtěžek byl prozatím použit ve třech zemích. V Namibii, 
kde je každý pátý člověk zasažen virem HIV a na jednoho léka-
ře připadá 9 000 osob, byl díky Skutečné pomoci zahájen pro-
gram prevence přenosu nemoci AIDS z matky na dítě a proško-
len zdravotnický personál tří klinik. V Kambodži bylo z výtěžku 
sbírky podpořeno celkem 28 porodnických center a zdravotnic-
kých zařízení, do kterých bylo zakoupeno nástrojové vybavení. 
Některá centra byla vybavena solárními panely, které zde slou-
ží jako jediný zdroj elektrické energie. V Gruzii získali pomoc 
ze sbírky drobní zemědělci, kteří si mohou zapůjčovat nově po-
řízenou techniku a stroje pro obdělávání svých polí.

V Kambodži a Gruzii přispěly peníze ze sbírky na spolufi-
nancování pomoci v projektech podporovaných institucionál-
ními dárci. Vzhledem k tomu, že je spolufinancování v mno-
ha případech povinností či podmínkou zahájení projektu, 
pomáhají peníze ze sbírky získat mnohonásobně vyšší částky 
od významných dárců, jako je například vláda ČR nebo EU.

V Kambodži a Gruzii přispěly peníze ze sbírky na spolu-
financování pomoci v projektech podporovaných institu-
cionálními dárci. Vzhledem k tomu, že je spolufinancová-
ní v mnoha případech povinností či podmínkou zahájení 
projektu, pomáhají peníze ze sbírky získat mnohonásobně 
vyšší částky od významných dárců, jako je například vláda 
České republiky nebo Evropské unie.

Na podporu sbírky hledá ČvT dárce, kteří se rozhodnou 
věnovat tak málo, jako je deset korun denně. I taková část-
ka může zachraňovat životy, aniž by přitom významně za-
těžovala rodinný rozpočet. Pravidelné dárcovství je zároveň 
výhodné pro obě strany. Díky zpětné vazbě a pravidelně 
zasílaným informačním bulletinům dárce vždy ví, jak jsou 
jeho dary využity. ČvT je pak díky pravidelným darům scho-
pen lépe a efektivněji plánovat projekty pomoci.

Sbírku se dařilo propagovat především díky mediální 
podpoře České televize, Českého rozhlasu a záštitě primá-
tora hlavního města Prahy. Náklady na kampaň sbírky (na-
příklad inzerce, administrativní zázemí, tisk letáků a prá-
ce brigádníků) pokryly v prvním roce z větší části finanční 
dary firem Crocodille ČR a Optreal, spol. s r. o., a dotace 
Ministerstva zahraničních věcí ČR.

O negativních dopadech spojených s nedostupností pit-
né vody, obživy, nedostatečné zdravotní péči a způsobech 
jejich řešení informuje sbírka na internetových stránkách 
www.skutecnapomoc.cz. Zde se také mohou její návštěvní-
ci seznámit s konkrétními osudy lidí, kterým Člověk v tísni 
díky českým dárcům pomáhá. Stránka slouží i k registraci 
nových dárců, kteří se rozhodnou posílat pravidelný příspě-
vek a mají zájem o zasílání informací o využití jejich daru.

Na konci roku sbírku podporovalo téměř 1 500 dárců. Většina 
z nich posílá 200 nebo 300 korun měsíčně. Všem dosavad-
ním dárcům děkujeme za jejich podporu! Pokud Vás myšlenka 
Skutečné pomoci oslovila, staňte se jejím pravidelným dárcem!
 

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.skutecnapomoc.cz.
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VýNOSY PODLE SKUPIN ZDROJů

Skupina finančních zdrojů tis. Kč
Agentury OSN a IOM 12 656
Česká televize 1 527
Dary od jednotlivců a firem 49 848
Nadace a nevládní organizace 31 123
Prostředky EU 59 807
Prostředky z místních rozpočtů v ČR 7 760
Prostředky ze státního rozpočtu ČR 113 695
Vlastní činnost a ostatní výnosy 25 393
Zahraniční vládní prostředky 68 004

CElKEM 369 813

vÝNOSy SPOlEčNOSTI

finanční zdroj tis. Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (státní rozpočet a EU) 40 917
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 39 237
Evropská komise 36 795
Afghan Ministry of Rural Rehabilitation and Development (Světová banka) 26 585
Veřejná sbírka SOS Srí Lanka – čerpání prostředků 17 670
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 14 428
Welthungerhilfe e.V. 13 254
Kurzové zisky 10 866
Ministerstvo vnitra ČR 8 847
DAI – Development Alternatives, Inc. (USAID) 8 609
Ministerstvo zemědělství ČR 8 176
Klub přátel – čerpání prostředků 7 818
National Endowment for Democracy 7 616
Jiné ostatní výnosy 7 041
IOM – International Organization for Migration 6 821
Veřejná sbírka SOS Pakistán – čerpání prostředků 6 149
Concern Worldwide 5 616
GTZ – Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 4 924
Veřejná sbírka SOS Barma – čerpání prostředků 4 757
US Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 4 614
Ministerstvo kultury ČR 4 411
Veřejná sbírka Etiopie – postavme školu v Africe – čerpání prostředků 4 096
UNOPS, Jordan 3 552
Ministerstvo zdravotnictví ČR 3 437
Hlavní město Praha 3 243
ANAEM 3 109
Prodej výrobků, zboží, materiálu a majetku 3 075
IBIS (EU) 2 662
NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti 
(EU, Finanční mechanismus EHP a Norska a vlastní zdroje)

2 436

Úřad vlády České republiky 2 273
Ostatní dary 2 249
Mercy Corps Afghanistan 2 240
HIVOS (EU, NGO) 2 181
Australian/Swiss Red Cross 2 139
Prodej vstupenek na Filmový festival 2 083
Středočeský kraj (EU, státní a místní rozpočet) 1 777
ARD Inc. (USAID) 1 721
OSI 1 677
UNICEF 1 672
Olomoucký kraj (EU, státní a místní rozpočet) 1 540
Česká televize 1 527
Karlovarský kraj (EU, státní a místní rozpočet) 1 411
NECORD – North East Community Restoration and Development Project 1 355
UMCOR – United Metodist Committee On Relief 1 339
MEPI – Middle East Partnership Initiative 1 315
Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie 1 282
Česká národní agentura Mládež (EU, NGO) 1 256
Plzeňský kraj (EU, státní a místní rozpočet) 1 235
The Center for a Free Cuba 1 234
Plzeňský Prazdroj, a.s. 1 000
The Sigrid Rausing Trust 978
Liberecký kraj (lokální rozpočet) 951
Statutární město Ústí nad Labem 944
Polská ambasáda v Tbilisi 900
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe 872
Človek v ohrození – občianské združenie 830
Výnosy z fin. majetku 779
Úroky 736
Action Aid (EU) 644
Lidové noviny, a.s. 628
SOLIDAR INGO Consortium 620
Veřejná sbírka Skutečná pomoc – čerpání prostředků 574
Veřejná sbírka školy afghánským dětem – čerpání prostředků 550
IUVENTA Národná agentúra Mládež v akcii (EU) 542
SSVP – Societé de Vincent de Paul 541
USAID 499
Institut umění – Divadelní ústav (EU) 495
Ostatní výnosy z vlastní činnosti 473
Odvárková Jitka 438
Crocodile ČR, s.r.o. 400

finanční zdroj tis. Kč
Česko-německý fond budoucnosti 400
Kolínská Anna 400
Linhartova nadace 400
OPTREAL, s.r.o. 400
Veřejná sbírka Gruzie – čerpání prostředků 372
UNDP 323
Statutární město Plzeň 309
Veřejná sbírka SOS Řecko – čerpání prostředků 302
Panasonic Czech Republik, s.r.o. 297
AmeriCares Foundation Inc. 284
ČTK – Česká tisková kancelář 273
Nadace Terezy Maxové 262
ATELIER SPEKTRUM s.r.o. 239
The Taiwan Foundation for Democracy 239
Nadace Vodafone Česká republika 235
Nadace O2 228
La Strada ČR, o.p.s. (EU) 219
Agency for Technical Cooperation and Development (EU) 217
Kolpingovo dielo na Slovensku (EU) 214
Network of European Foundations for Innovative Cooperation 209
Technical University Braunschweig 208
ČEZ, a.s. 200
EuroPartners Consulting, s.r.o. 200
Statutární město Olomouc 183
Ministerstvo životního prostředí ČR 168
Weltfriedensdienst e. V. (EU) 157
FAO – Food and Agriculture Organization 153
War Trauma Foundation 152
Městská část Praha 5 150
RWE Transgas, a.s. 150
British Embassy Prague 140
Dary ostatních velvyslanectví pro filmový festival 139
Dům zahraničních služeb MŠMT (EU) 133
Ambassade de France – SCAC 130
Goethe Institut Prag 130
Nadace ČEZ 127
Velvyslanectví USA 126
Úrad splnomocnenkyne vlády SR 124
The International Visegrad Fund 123
Ostatní dotace a granty 122
Sri Lanka Red Cross Society 122
SPF Group, v.o.s. 120
Nadácia pre deti Slovenska 116
Student Agency, s.r.o. 114
Centrum pro integraci cizinců, o.s. (EU, MPSV) 110
Veřejná sbírka SOS Libanon – čerpání prostředků 105
RESCATE – Comité Internacional de Rescate España 103
Socioklub – Sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky 100
Ústecký kraj (EU, státní a místní rozpočet) 100
Dom Spotkan im. Angelusa Silesiusa 86
Statutární město Přerov 85
Slovensko-český ženský fond 83
UN OCHA 81
Royal Netherlads Embassy 80
Statutární město Ostrava 80
Statutární město Pardubice 80
Vysoké učení technické v Brně 80
Ministerstvo spravedlnosti ČR 77
Veřejná sbírka Ztráta imunity – čerpání prostředků 72
Statutární město Liberec 68
Ostatní zahraniční vlády 65
Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance 59
UNAMA North East Region 53
Josef Kvapil a.s. 50
Kříž Martin 50
Petrák Jan 50
Severočeské doly a.s. 50
Statutární město Hradec Králov 50
Ostatní veřejné sbírky – čerpání prostředků 26

CElKEM 369 813

Pokud smluvní partner poskytl i jiné něž vlastní prostředky, je skutečný finanční zdroj uveden v závorce.

Celková částka zahrnuje prostředky poskytnuté Evropskou komisí přímo Člověku v tístni 
i prostředky poskytnuté partneským organizacím na společných projektech.

PROSTŘEDKY OD EVROPSKé KOMISE PODLE RESORTů 

generální ředitelství Evropské komise tis. Kč
GŘ Úřadu EK pro humanitární pomoc (ECHO) 18 211
GŘ Úřadu pro spolupráci a pomoc EuropeAid 19 325
GŘ pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost 1 404
GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti 14 335
GŘ pro vzdělávání a kulturu 3 534
GŘ pro informační společnost a média 683
GŘ pro rozšíření 330
Ostatní 1 985

CElKEM 59 807

Agentury OSN a IOM 3,4 %

Prostředky EU 16,2 %

Nadace
a nevládní
organizace
8,4 %

Dary
od jednotlivců
a firem
13,5 %

Prostředky z místních rozpočtů v ČR 2,1 %

Česká televize 0,4 %
Zahraniční vládní prostředky 18,4 %

Vlastní činnost
a ostatní výnosy

6,9 %

Prostředky
ze státního

rozpočtu ČR
30,7 %
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CElKOvé NáKlADy SPOlEčNOSTI

činnost tis. Kč
Podpora projektů z centrální kanceláře a provoz 10 413
fundraising 844
Rozvojová spolupráce, okamžitá pomoc a obnova

Rozvojová pomoc – voda a hygiena 5 180
Rozvoj zdravotnictví a psychosociální programy 12 145
Rozvoj vzdělávání 42 604
Rozvoj komunit 27 721
Místní rozvoj a obživa 22 223
Podpora občanské společnosti a dobrého vládnutí 18 195
Informování o rozvojové spolupráci 5 475
Ochrana životního prostředí 6 600

Celkem rozvojová spolupráce 140 143
Okamžitá pomoc – voda a hygiena 17 791
Zajištění přístřeší a základních životních potřeb 4 595
Zajištění potravin a výživa 11 267
Okamžitá zdravotnická a psychosociální pomoc 8 025
Koordinace a podpora 973

Celkem okamžitá pomoc 42 651
Obnova infrastruktury 17 724
Obnova školství 18 197
Obnova obydlí 8 998
Obnova prostředků k živobytí 15 592

Obnova celkem 60 511
Celkem rozvojová spolupráce, okamžitá pomoc a obnova 243 305
Centrum pro lidská práva a demokracii

Bělorusko 4 357
Kuba 10 560
Moldavsko 3 069
Barma 4 410
Ukrajina 1 473
Ostatní (ČR) 1 299

Celkem centrum pro lidská práva a demokracii 25 168
filmový festival jeden svět 14 440
jeden svět na školách 10 514
Programy sociální integrace 51 482
Osvětové programy k problematice imigrace 942
vzdělávání – Program varianty 7 858
Projekty slovenské pobočky 1 467

CElKEM 366 433

PROSTřEDKy ZíSKANé OD DONORŮ 
A POSKyTNUTé PARTNERSKÝM ORgANIZACíM NA REAlIZACI SPOlEčNÝCH PROjEKTŮ
Tyto prostředky nepředstavují pro organizaci náklady ani výnosy a nejsou proto obsaženy ve Výkazu zisků a ztrát. V Rozvaze je položka evidována jako jiné pohledávky.

Partnerské organizace tis. Kč k 31. 12. 2008
Jaan Tonisson Institute 1 501
Polska Akcja Humanitarna 1 472
Foundation for Development of Democratic Rights 1 469
Človek v ohrození – občianské združenie 1 252
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 1 121
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií 583
Západočeská univerzita v Plzni 476
Partners for Democratic Change Slovakia, o.z. 456
Společnost Tady a Teď, o.p.s. 128
European Journalism Centre 49
Ponton, občanské sdružení 19

CElKEM 8 526

Finanční zdroje pochází ze státního rozpočtu, místních rozpočtů a EU.

V roce 2008 obecně prospěšná společnost Člověk v tísni zprostředkovala další pomoc ve výši 101 151 263 Kč. Tyto prostředky nepředstavují pro organizaci náklady ani výnosy a nejsou proto 
obsaženy ve Výkazu zisků a ztrát. Finance na tuto pomoc poskytla Světová banka afghánským rozvojovým vesnickým radám prostřednictvím afgánského Ministerstva pro obnovu a rozvoj 
venkova. Společnost Člověk v tísni se na projektech podílela jako technický poradce ve věcech přípravy a realizace projektů.

Projekty slovenské
pobočky 0,4 %

Celkem rozvojová spolupráce,
okamžitá pomoc a obnova 66,5 %

Podpora projektů
z centrální kanceláře
a provoz 2,8 %

Fundraising 0,2 %

Vzdělávání –
Program Varianty 2,1 %

Programy sociální
integrace 14,0 %

Jeden svět
na školách 2,9 %

Filmový festival
Jeden svět 3,9 %

Osvětové programy
k problematice imigrace 0,3 %

Celkem
centrum pro
lidská práva

a demokracii 
6,9 %

Ochrana životního prostředí 4,7 %
RP – voda a hygiena 3,7 %

Rozvoj občanské
společnosti a dobrého

vládnutí 13,0 %

Místní rozvoj
a obživa
15,9 %

Rozvoj komunit 19,8 %

Rozvoj vzdělávání 30,3 %

Rozvoj zdravotnictví
a psychosociální
programy 8,7 %

Informování o rozvojové spolupráci 3,9 %

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Zajištění potravin
a výživa 26,4 %

Koordinace a podpora 2,3 %

Okamžitá
zdravotnická
a psychosociální
pomoc 18,8 %

Zajištění přístřeší a základních
životních potřeb 10,8 %

Okamžitá pomoc –
voda a hygiena 41,7 %

OKAMŽITÁ POMOC

Obnova prostředků
k živobytí 25,8 %

Obnova infrastruktury 29,3 %

Obnova obydlí 14,9 %

Obnova
školství 30,0 %

OBNOVA
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ÚčETNí ZávěRKA K 31. 12. 2008

ROZvAHA K 31. 12. 2008 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 65 111 50 018

 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 03 až 09 02 3 443 3 073
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 03
2. Software (013) 04 1 660 2 036
3. Ocenitelná práva (014) 05 85 85
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 06 204 21
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 07
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 08 1 224 931
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 09 270

 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 11 až 20 10 74 854 62 474
1. Pozemky (031) 11
2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12
3. Stavby (021) 13 683 719
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 14 27 658 24 311
5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 15
6. Základní stádo a tažná zvířata (026) 16 5
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 4 814 4 281
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (stavby) (044) 19 35 645 32 837

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20 6 049 326
 A. III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem součet položek 22 až 28 21 9 263 7 947

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 22 1 083 1 326
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 23
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 24 8 180 6 621
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 -22 449 -23 476
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 30
2. Oprávky k softwaru (073) 31 -1 314 -1 488
3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 32 -64 -85
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 33 -204 -21
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 34
6. Oprávky ke stavbám (081) 35 -417 -560
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí (082) 36 -15 632 -17 041
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 37
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 38 -4

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 39 -4 814 -4 281
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 40

 b. Krátkodobý majetek celkem součet položek 42 + 52 + 72 + 81 41 125 953 116 790
 b.I. Zásoby celkem součet položek 43 až 51 42 5 451 6 248

1. Materiál na skladě (112) 43 3 661 4 162
2. Materiál na cestě (119) 44
3. Nedokončená výroba (121) 45
4. Polotovary vlastní výroby (122) 46
5. Výrobky (123) 47 1 052 641
6. Zvířata (124) 48
7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 49 738 573
8. Zboží na cestě (139) 50
9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 51 872

 b.II. Pohledávky celkem součet položek 53 až 71 52 41 409 36 111
1. Odběratelé (311) 53 12 880 9 564
2. Směnky k inkasu (312) 54
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 55
4. Poskytnuté provozní zálohy (314 – ř.51) 56 3 760 2 723
5. Ostatní pohledávky (315) 57 847 1 544
6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 58 1 546 2 520
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veř. zdr. pojištění (336) 59
8. Daň z příjmu (341) 60 296 94
9. Ostatní přímé daně (342) 61

10. Daň z přidané hodnoty (343) 62 313 728
11. Ostatní daně a poplatky (345) 63
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 64 112
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 21 655 10 974
18. Dohadné účty aktivní (388) 70 7 964
19. Opravná položka k pohledávkám (391) 71

 b.III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem součet položek 73 až 80 72 65 211 57 094
1. Pokladna (211) 73 4 537 4 758
2. Ceniny (213) 74
3. Účty v bankách (221) 75 60 047 47 822
4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 76
5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 77
6. Ostatní cenné papíry (256) 78 627 223
7. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek (259) 79
8. Peníze na cestě (261) 80 4 291

 b.Iv. jiná aktiva celkem součet položek 82 až 84 81 13 882 17 337
1. Náklady příštích období (381) 82 1 555 1 281
2. Příjmy příštích období (385) 83 10 138 14 753
3. Kursové rozdíly aktivní (386) 84 2 189 1 303

AKTIvA CElKEM součet položek 01 + 41 85 191 064 166 808

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Okamžik sestavení: 29. 6. 2009

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
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ROZvAHA K 31. 12. 2008 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 86 155 512 129 323

 A.I. jmění celkem součet položek 88 až 90 87 157 368 125 944
1. Vlastní jmění (901) 88 18 182 13 951
2. Fondy (911) 89 139 435 112 031
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 90 -249 -38

 A.II. výsledek hospodaření celkem součet položek 92 až 94 91 -1 856 3 379
1. Účet výsledku hospodaření (+/-963) 92 3 379
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 93 -1 856
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 94

 b. Cizí zdroje celkem součet položek 96 + 98 + 106+ 130 95 35 552 37 485
 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 22 347 28 740
1. Dodavatelé (321) 107 2 837 4 759
2. Směnky k úhradě (322) 108
3. Přijaté zálohy (324) 109 2 458 3
4. Ostatní závazky (325) 110 3 042 575
5. Zaměstnanci (331) 111 4 163 6 175
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 112 807 627
7. Závazky k institucím sociál. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění (336) 113 1 681 2 231
8. Daň z příjmů (341) 114
9. Ostatní přímé daně (342) 115 523 739

10. Daň z přidané hodnoty (343) 116
11. Ostatní daně a poplatky (345) 117 24 10
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 118 4 611 2 425
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv. celků (348) 119
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 120
15. Závazky k účastníkům sdružení (368) 121
16. Závazky z pevných termínových operací (373) 122
17. Jiné závazky (379) 123 1 765 10 453
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) 128 436 743
23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci (249) 129

 b.Iv. jiná pasiva celkem součet položek 131 až 133 130 13 205 8 745
1. Výdaje příštích období (383) 131 2 204 3 273
2. Výnosy příštích období (384) 132 10 377 4 102
3. Kurzové rozdíly pasivní (387) 133 624 1 370

PASIvA CElKEM součet položek 86 a 95 134 191 064 166 808

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Okamžik sestavení: 29. 6. 2009

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
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vÝKAZ ZISKŮ A ZTRáT K 31. 12. 2008
(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 21 476 13 27 21 516
1. Spotřeba materiálu (501) 03 18 614 2 27 18 643
2. Spotřeba energie (502) 04 1 462 11 1 473
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 05 766 766
4. Prodané zboží (504) 06 634 634

 A.II. Služby celkem součet položek 08 až 11 07 119 997 1 489 319 121 805
5. Opravy a udržování (511) 08 1 685 1 36 1 722
6. Cestovné (512) 09 20 244 1 9 20 254
7. Náklady na reprezentaci (513) 10 1 233 22 5 1 260
8. Ostatní služby (518) 11 96 835 1 465 269 98 569

 A.III. Osobní náklady celkem součet položek 13 až 17 12 116 507 1 158 420 118 085
9. Mzdové náklady (521) 13 94 385 871 316 95 572

10. Zákonné sociální pojištění (524) 14 22 098 287 104 22 489
11. Ostatní sociální pojištění (525) 15 24 24
12. Zákonné sociální náklady (527) 16 0
13. Ostatní sociální náklady (528) 17 0

 A.Iv. Daně a poplatky celkem součet položek 19 až 21 18 252 0 0 252
14. Daň silniční (531) 19 7 7
15. Daň z nemovitostí (532) 20 0
16. Ostatní daně a poplatky (538) 21 245 245

 A.v. Ostatní náklady celkem součet položek 23 až 30 22 97 193 1 32 97 226
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23 0
18. Ostatní pokuty a penále (542) 24 237 237
19. Odpis nedobytné pohledávky (543) 25 598 598
20. Úroky (544) 26 0
21. Kurzové ztráty (545) 27 11 003 11 003
22. Dary (546) 28 81 254 81 254
23. Manka a škody (548) 29 110 110
24. Jiné ostatní náklady (549) 30 3 991 1 32 4 024

 A.vI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek součet položek 32 až 37 31 7 029 0 0 7 029
25. Odpisy dlouhodobého nehmotn. a hmotného majetku (551) 32 5 929 5 929
26. Zůstatk.cena prod. dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku (552) 33 413 413
27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 34 477 477
28. Prodaný materiál (554) 35 210 210
29. Tvorba rezerv (556) 36 0
30. Tvorba opravných položek (559) 37 0

 A.vII. Poskytnuté příspěvky celkem součet položek 39 a 40 38 256 0 0 256
31. Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi organiz. složkami (581) 39 0
32. Poskytnuté členské příspěvky (582) 40 256 256

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

NáKlADy CElKEM  SOUčET POlOŽEK 02+07+12+18+22+31+38+41 43 362 710 2 661 798 366 169

 b. výnosy  44
 b.I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem součet položek 46 až 48 45 55 099 2 894 0 57 993

1. Tržby za vlastní výrobky (601) 46 652 652
2. Tržby z prodeje služeb (602) 47 53 170 2 894 56 064
3. Tržby za prodané zboží (604) 48 1 277 1 277

 b.II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem součet položek 50 až 53 49 -207 0 0 -207
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 50 0
5. - Změna stavu zásob polotovarů (612) 51 0
6. - Změna stavu zásob výrobků (613) 52 -207 -207
7. - Změna stavu zvířat (614) 53 0

 b.III. Aktivace celkem součet položek 55 až 58 54 397 0 0 397
8. Aktivace materiálu a zboží (621) 55 397 397
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 56 0

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

 b.Iv. Ostatní výnosy celkem součet položek 60 až 66 59 307 199 0 0 307 199
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 60 34 34
13. Ostatní pokuty a penále (642) 61 0
14. Platby za odepsané pohledávky (643) 62 0
15. Úroky (644) 63 736 736
16. Kurzové zisky (645) 64 10 866 10 866
17. Zúčtování fondů (648) 65 273 654 273 654
18. Jiné ostatní výnosy (649) 66 21 909 21 909

 b.v. Tržby z pr. majetku, zúčt. rezerv a oprav. pol. celkem součet položek 68 až 74 67 1 735 0 0 1 735
19. Tržby z prodeje dlouhodob. nehmotn. a hmotn. majetku (652) 68 426 426
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 69 447 447
21. Tržby z prodeje materiálu (654) 70 530 530
22. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku (655) 71 0
23. Zúčtování rezerv (656) 72 0
24. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku (657) 73 332 332
25. Zúčtování opravných položek (659) 74 0

 b.vI. Přijaté příspěvky celkem součet položek 76 až 78 75 1 746 0 950 2 696
26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami (681) 76 0
27. Přijaté příspěvky (Dary) (682) 77 1 746 950 2 696
28. Přijaté členské příspěvky (684) 78 0

 b.vII. Provozní dotace celkem položka 80 79 0 0 0 0
29. Provozní dotace (691) 80 0

vÝNOSy CElKEM součet položek 45+49+54+59+67+75+79 81 365 969 2 894 950 369 813

 C. výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 81 - 43 82 3 259 233 152 3 644
Daň z příjmů (591) 83 227 38 265

 D. výsledek hospodaření po zdanění rozdíl položek 82 - 83 84 3 032 195 152 3 379

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Okamžik sestavení: 29. 6. 2009

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
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PřílOHA K ÚčETNí ZávěRCE K 31. 12. 2008 

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, 

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

Po datu 31. 12. 2008 do data sestavení účetní závěrky nastaly tyto změny ve složení orgánů 
společnosti:
Pánům Janu Urbanovi (SR) a Janu Vlačihovi (DR) skončilo funkční období. Pan Jan Pergler 
rezignoval na svou funkci v dozorčí radě. Na uvolněná místa v dozorčí radě jmenovali 
zakladatelé společnosti pana Jana Urbana a pana Petra Jančárka. Na uvolněné místo ve správní 
radě byl zakladateli jmenován pan Jan Pergler.
Pánové Urban, Pergler a Jančárek byli do svých funkcí jmenováni zakladateli společnosti dne 
22. 1. 2009. Správní rada společnosti vzala toto jmenování na vědomí dne 22. 4. 2009.

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 činností obecně prospěšné společnosti.

Účetní období: 1. 1. až 31. 12. 2008

Počet zaměstnanců, osobní náklady:
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Afghánistán 231,42 18 030 447,81 6 492,69  18 030 447,81
Angola 13,50 642 906,71 3 968,56 31 175,58 674 082,29
Arménie 5,58 417 770,16 6 239,10 68 416,39 486 186,55
Etiopie 16,58 982 912,28 4 940,25 24 244,90 1 007 157,18
Gruzie 10,58 960 419,00 7 564,74  960 419,00
Kambodža – 
mise od 1. 10. 08 3,00 57 367,26 6 374,14  57 367,26
Namibie 7,08 969 460,83 11 410,79 6 804,16 976 264,99
Pákistán 66,67 3 179 358,65 3 974,00  3 179 358,65
Slovensko 5,17 433 062,69 6 980,38 123 971,89 557 034,58
Srí Lanka 49,00 2 265 483,28 3 852,86 347 253,12 2 612 736,40
Celkem mise 408,58 27 939 188,67 601 866,04 28 541 054,71

čR – pracovní 
poměry 
včetně DPč 223,96 62 587 706,00 23 288,28 21 911 584,00 84 499 290,00
z toho vedoucí 
pracovníci 8,8 3 702 294,00 35 059,60 1 296 018,00 4 998 312,00

 
počet 

DPP

celková částka 
vyplacených 

DPP    
čR – dohody 
o provedení 
práce 1167 5 044 785,00   5 044 785,00

Celkem mzdové 
náklady     118 085 129,71

*u misí, jejichž provoz neprobíhal po celý rok 2008, uvádíme 
přepočtený průměr na měsíce skutečného provozu

Členové orgánů společnosti, tj. 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 firma CPE Praha, s.r.o. (systém používaný 
během roku 2008).
Pro závěrkové práce používala společnost úpravu systému dodanou firmou AUTOCONT a.s.
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, NEHMOTNÝ MAjETEK A fINANčNí MAjETEK
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden 
rok a od výše ocenění:

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

Dlouhodobý finanční majetek je majetek s dobou splatnosti delší než jeden rok bez ohledu 
na ocenění.
Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou, tj. včetně vedlejších pořizovacích nákladů 
(dopravné, instalace, apod.), nebo v reprodukční pořizovací ceně (bezúplatně nabytý majetek).
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je upraveno odpisovým plánem 
a společnost aplikuje rovnoměrný způsob odpisování. Pokud v individuálních případech není 
stanoveno jinak, doba odpisování dlouhodobého majetku vychází z níže uvedené tabulky:
popis majetku počet měsíců odpisování
software bez časového omezení 36
nehmotný majetek s časovým omezením dle délky platnosti licence
kancelářská technika 36
nábytek a jiné vybavení pracoviště 48
osobní auta 48
osobní auta Angola 24
osobní auta Etiopie 36
motocykly Angola, Etiopie 24
mobilní telefony 24
ocenitelná práva 18
základní stádo a tažná zvířata 36
stavby a jejich technické zhodnocení individuálně

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. 2008 konečným příjemcům.
V roce 2007 společnost založila dceřinou společnost v Jordánsku. Podíl v dceřiné společnosti 
byl oceněn pořizovací cenou a k datu závěrky je oceněn ekvivalencí.
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
Od roku 2006 společnost nakupuje cenné papíry – dluhopisy s kuponem a dluhopisy bez 
kuponu (s úmyslem držet tyto dluhopisy do doby splatnosti). Společnost také nakupuje 
realizovatelné cenné papíry (podílové listy dluhopisových podílových fondů). V účetnictví 
společnosti jsou uplatňovány níže uvedené principy:

nakoupené realizovatelné cenné papíry jsou vykázány v rámci krátkodobého finančního •	
majetku. Realizovatelné cenné papíry k 31. 12. 2008 jsou 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.
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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.

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 kurzem ČNB 
vyhlášeným 1. dne kalendářního měsíce ve 14:30 hodin. V prvním pracovním dni do doby 
vyhlášení kurzu ve 14:30 bude použit kurz z minulého měsíce.
Pohledávky a závazky evidované v jiných cizích měnách, které ČNB nevyhlašuje denně, byly 
přepočítávány na českou měnu kurzem vyhlášeným ČNB jako kurzy ostatních měn mimo níže 
uvedené případy, kde za aktuální kurz je považován:

k•	 urz kubánského konvertibilního pesa (CUC) k EUR, přepočtený k CZK vyhlášený 
Kubánskou národní bankou jako první v měsíci
k•	 urz myanmarského kyatu (MMK), který je určován prostřednictvím kurzu 
k USD a pomocí níže uvedených pravidel (zpravidla se účtuje pouze o pohybech 
na pokladnách):

výpočet kurzu pro daný měsíc je vázán na reálnou směnu z USD do MMK měny, je •	
určen kurz každé reálné směny z USD do MMK měny
pro výpočet přepočtu USD do CZK měny je použit měsíční kurs ČNB•	
k•	 urz pro přepočet z CZK do MMK měny: reálný směnný kurz z USD do MMK 
měny podělíme měsíčním kurzem USD (dle kurzu ČNB) a výsledek zaokrouhlíme 
na 3 desetinná místa
k•	 urz pro přepočet z MMK do CZK měny: 1 CZK vydělíme vypočteným kurzem 
z CZK do MMK měny, vynásobíme stem a zaokrouhlíme na tři desetinná místa
pro měsíc květen 2008, kdy byly zahájeny naše aktivity, byl výše uvedeným výpočtem •	
stanoven kurz 1,556 pro přepočet z MMK měny do CZK (kurz dle první směny v měsíci)
výpočet kurzu pro následující měsíce: k vypočtenému k•	 urzu předcházejícího měsíce 
přičteme všechny kurzy reálných směn daného měsíce a podělíme počtem směn + 
jedna, výsledek zaokrouhlíme na 3 desetinná místa. Výsledkem je kurz pro nový měsíc.

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 Ka) urzové ztráty“ nebo v položce 
„B. IV. 16. Kurzové 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. Kb) urzové rozdíly aktivní“ nebo 
v položce pasiv „B. IV. 3. Kurzové rozdíly pasivní“, pokud se jedná o kursové rozdíly 
zjištěné na účtech účtové skupiny 05, 06 a na účtech pohledávek, závazků, úvěrů 
a finančních výpomocí.

Hodnota finančních prostředků, závazků a pohledávek vykazovaných k 31. 12. 2008 
a evidovaných v cizí měně vyhlašované ČNB je přepočítána směnným kurzem ČNB platným 
ke dni 31. 12. 2008. Pokud cizí měna není vyhlašovaná ČNB denně, použije se kurz vyhlášený 
ČNB k 31. 12. 2008 jako kurzy ostatních měn mimo níže uvedené případy, kdy za kurz 
k 31. 12. 2008 se považuje:

kurz kubánského konvertibilního pesa (CUC), který byl vypočten za dané účetní období •	
k 31. 12. 2008
kurz myanmarského kyatu (MMK): pro přepočet k 31. 12. 2008 bude použit výše •	
uvedený postup pro přepočet během účetního období, pro přepočet USD do CZK měny 
bude použit vyhlášený kurz ČNB k 31. 12. 2008.

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. 2008. 
Na účtu 914 je zachycena část prostředků fondů alokovaná ke krytí vynaložených nákladů 
na nedokončené nebo nepředané stavby k 31. 12. 2008. Na účtu 919 je zachycena část 
prostředků fondů alokovaná ke krytí nakoupených a nepředaných zásob k 31. 12. 2008. 
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

Dlouhodobý majetek – pořizovací cena

 
Stav 

k 31. 12. 2007 Přírůstek Úbytek
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k 31. 12. 2008
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Dlouhodobý majetek – pořizovací cena
Nehmotný majetek 3 443 1 699 375 0 0 856 0 838 3 073
 z toho:       
 software 1 660 568 192 0 0 0 0 0 2 036
 drobný nehmotný majetek 204 0 183 0 0 0 0 0 21

ocenitelná práva 85 0 0 0 0 0 0 0 85
 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 224 1 131 0 0 0 856 0 568 931

poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 270 0 0 0 0 0 0 270 0
Hmotný majetek 74 854 58 340 1 953 1 257 49 816 0 0 17 694 62 474
 z toho:       
 budovy 205 76 40 0 0 0 0 0 241
 technické zhodnocení budovy 478 0 0 0 0 0 0 0 478
 automobily 10 378 1 675 263 1 222 2 531 0 0 0 8 037
 ostatní hmotný majetek 17 280 1 130 1 112 35 989 0 0 0 16 274
 základní stádo 5 0 5 0 0 0 0 0 0
 drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 814 0 533 0 0 0 0 0 4 281
 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (stavby) 35 645 46 369 0 0 46 296  0 2 881 32 837

poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 6 049 9 090 0 0 0  0 14 813 326
finanční majetek 9 263 3 028 0 4 907 0 0 -563 0 7 947
 z toho:        
 cenné papíry** 8 180 3 028 0 4 907 0 0 -320 0 6 621

podíly v ovládaných a řízených osobách 1 083  0 0 0 0 -243 0 1 326
CElKEM 87 560 63 067 2 328 6 164 49 816 856 -563 18 532 73 494

* Změna rozsahu dodávky informačního systému z důvodu změny smlouvy na postupné plnění.
** Cenné papíry: ve sloupci úbytek-prodej jsou vykázány i hodnoty vypořádání v době splatnosti pláště dluhopisu či kuponu dluhopisu.

Dlouhodobý majetek – oprávky

 
Stav 

k 31. 12. 2007 Přírůstek Úbytek
Stav 

k 31. 12. 2008
likvidace prodej darování

Dlouhodobý majetek – oprávky
Nehmotný majetek 1 582 387 375 0 0 1 594
 z toho:       
 software 1 314 366 192 0 0 1 488
 drobný nehmotný majetek 204 0 183 0 0 21

ocenitelná práva 64 21    85
Hmotný majetek 20 867 7 744 1 952 1 257 3 520 21 882
 z toho:       
 budovy 80 82 40 0 0 122
 technické zhodnocení budovy 337 101 0 0 0 438
 automobily 4 692 3 850 263 1 222 2 531 4 526
 ostatní hmotný majetek 10 940 3 710 1 111 35 989 12 515
 základní stádo 4 1 5 0 0 0
 drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 814 0 533 0 0 4 281
CElKEM 22 449 8 131 2 327 1 257 3 520 23 476
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Dlouhodobý majetek – zůstatková cena

 
Stav 

k 31. 12. 2007
Stav 

k 31. 12. 2008

Dlouhodobý majetek – zůstatková cena
Nehmotný majetek 1 861 1 479
 z toho:   
 software 346 548
 drobný nehmotný majetek 0 0

ocenitelná práva 21 0
 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 224 931

poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 270 0
Hmotný majetek 53 987 40 592
 z toho:   
 budovy 125 119
 technické zhodnocení budovy 141 40
 automobily 5 686 3 511
 ostatní hmotný majetek 6 340 3 759
 základní stádo 1 0
 drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0
 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (stavby) 35 645 32 837

poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 6 049 326
finanční majetek 9 263 7 947
 z toho:   
 cenné papíry 8 180 6 621
 podíly v ovládaných a řízených osobách 1 083 1 326
CElKEM 65 111 50 018

3.1.1 Podrobnější informace o dlouhodobém finančním majetku

Název společnosti
Podíl na základním 

kapitálu v %
Pořizovací cena 

majetkové účasti
Přecenění 

na ekvivalenční hodnotu
Majetková účast – cena 

k 31. 12. 2008

oceňovací rozdíl 
do 31. 12. 07

přecenění 
na ekvivalenční 

hodnotu za rok 2008
oceňovací rozdíl 

k 31. 12. 08
People in Need Jordan 100 1 358 (50.000JOD) -275 243 -32 1 326

Údaje v měně jOD

Název společnosti Základní kapitál k 31. 12. 08 HV * Vlastní kapitál k 31. 12. 08
People in Need Jordan 50 000 -1 470 48 530

* HV dle auditovaných výkazů PIN Jordan sestavené za období 2. 10. 2007 až 31. 12. 2008.

Cenné papíry (dlouhodobé) držené do splatnosti
Přírůstky Úbytky

Název emitenta Měna 
dluhopisu

Datum 
splatnosti emise

Stav k 
31.12.2007

Nakoupené 
dluhopisy v r. 2008 

(v ceně pořízení)

Výnosy (alikvotní 
výnosy obligace 

a kuponu)

Vypořádání (obligace nebo 
kuponu) popř. záporný diskont, 

vč. realizovaných KR

* Nerealizované 
kurzové zisky 

(KR vyčíslené k 31.12.07)

Stav k 
31.12.2008

American Express 
(dluhopis s kuponem)

USD 20.02.09 1 263,00  69,00 -43,00 105,00 1 394,00

Alliance and Leicester 
(dluhopis bez kuponu)

CZK 31.10.08 1 945,00  55,00 -2 000,00  0,00

Bankk Foerderbk 
(dluhopis s kuponem)

USD 30.09.08 1 257,00  44,00 -1 301,00  0,00

HSH Nordbank 
(dluhopis s kuponem)

CZK 18.11.10 1 018,00  40,00 -45,00  1 013,00

Kommunalkredit 
(dluhopis bez kuponu)

CZK 07.08.08 1 376,00  24,00 -1 400,00  0,00

SHELL INTL
(dluhopis s kuponem)

USD 15.01.09 1 321,00  66,00 -55,00 84,00 1 416,00

Fortis Banque 
s kupónem

CZK 08.09.10 0,00 1 500,00 20,00   1 520,00

NRW.BANK s kupónem USD 09.11.09 0,00 1 197,00 13,00 -63,00 131,00 1 278,00
   8 180,00 2 697,00 331,00 -4 907,00 320,00 6 621,00

* Vysvětlení: Jedná se o kurzové rozdíly zachycené na účtu 386 /kurzová ztráta (-)/ resp. 387 /kurzový zisk (+)/

3. 1. 2. Zásoby

 k 31.12.2007 k 31.12.2008
Zásoby celkem 5 451 6 248
 z toho: Materiál na skladě 3 661 4 162

Výrobky 1 052 641
 Zboží na skladě a v prodejnách 738 573
 Poskytnuté zálohy na zásoby – Pákistán 872

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

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

Pohledávky celkem  36 111
Pohledávky z obchodního styku celkem  13 831

z toho:
pohledávky za odběrateli 9 564

z toho:
pohledávky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů* 1 670
pohledávky po lhůtě splatnosti 181 až 364 dnů 66
pohledávky po lhůtě splatnosti 91 až 180 dnů 111
pohledávky po lhůtě splatnosti 0 až 90 dnů 1 248
pohledávky před uplynutím doby splatnosti 6 469

* Významnou většinu této částky tvoří pohledávky za OAMP MV ČR. Jedná se o neúplně 
uhrazené veřejné zakázky na rozvojovou pomoc do oblasti Kavkazu z let 2005–2007.

Výše neuhrazených pohledávek k dnešnímu dni: 7 627
z toho:

pohledávky před uplynutím doby splatnosti 0

poskytnuté provozní zálohy 2 723
z toho:
stálé zálohy (dlouhodobé) 319

kauce nájem Sokolská 173
kauce nájem ostatní 76
telefony 42
stálé zálohy ostatní 28

ostatní zálohy (krátkodobé) 2 404
zálohy na služby (elektřina, plyn, vodné 
stočné, odpad, nájem atp.)

1 912

zálohy ostatní 232
zálohy na vybavení školy Etiopie 198
záloha na distribuci darů na Kubě 62

ostatní pohledávky 1 544

Pohledávky za zaměstnanci  2 520
 poskytnuté zálohy na služební cesty 2 092
 provozní zálohy 111

ostatní 317

Pohledávky za státním rozpočtem  822
z toho:

daň z přidané hodnoty 728
daň z příjmu právnických osob 94

jiné pohledávky  10 974
z toho:

jiné pohledávky – granty 100
z toho:

grant poskytnutý UNESCO Namibie 100

Výše neuhrazených pohledávek k dnešnímu dni: 0
jiné pohledávky – nároky na dotace z EU 
(prostřednictvím partnerů na Slovensku)

1 337

z toho:
pohledávky – dotace EU – smíšené 
zdroje v rámci iniciativy Equal

1 337

Výše neuhrazených pohledávek k dnešnímu dni: 0
jiné pohledávky ostatní 9 537

z toho:
pohledávky za partnery v rámci projektů od EU * 8 526
ostatní 1 011

* jedná se o pohledávky z titulu nevyúčtovaných záloh poskytnutých partnerům 
v rámci jednotlivých společných projektů přijatých od Evropské komise. Přijaté 
zálohy na společné projekty evidujeme v rozvaze na ř. 69 jiné závazky.

Výše neuhrazených pohledávek k dnešnímu dni: 9 515
z toho:

pohledávky po splatnosti: 252

Dohadné účty aktivní 7 964
Jedná se o výnosy účetního období, které dosud nebyly společností fakturovány

3. 1.4. finanční majetek (v tis. Kč)

Krátkodobý finanční majetek celkem  57 094

Hotovost pokladny 4 758
Bankovní účty 47 822
Ostatní cenné papíry 223
Peníze na cestě 4 291

3.1.4.1 Podrobnější informace o „Ostatních cenných papírech“

Realizovatelné cenné papíry (v tis. Kč)
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Podílové listy 
podílového 
fondu ČSOB 
Dluhopisových 
příležitostí

CZK 489 277 498  -240 -35 223

Podílové listy 
podílového 
fondu ČSOB 
KBC BONDS 
EMERGING 
MARKETS KAP

USD 5,55 129 98 -229 2 0

3.1.5. jiná aktiva (v tis. Kč)

jiná aktiva celkem  17 337
Náklady příštích období 1 281

z toho:
náklady na pojištění roku 2009 zaplacené v roce 2008 488
náklady na letenky roku 2009 zaplacené v roce 2008 420
náklady na pořízení softwaru a jeho údržby 
v následujícím období zaplacené v roce 2008

211

náklady dle uzavřených smluv za pronájem prostor nebo 
techniky v následujícím období zaplacené v roce 2008

82

ostatní náklady v následujícím období 
zaplacené v roce 2008

80

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 14 753
z toho:

Afghan Ministry of Rural Rehabilitation 
and Development

6 906

U. S. Department of State 2 093
ARD Inc., Local governance and 
Community Development Project

1 153

Mercy Corps Scotland 1 025
NECORD – North East Community 
Destoration and Development Project

956

Hlavní město Praha 698
UMCOR – United Methodist Committee On Relief 571
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 468
Weltfriedensdienst e. V. 142
SPF Group, v.o.s. 120
Rescate 103
The Taiwan Foundation for democracy 77
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 70
FAO – Food and Agriculture Organization 68
SOLIDAR INGO Consortium 55
Česká asociace streetwork 45
AmeriCares Foundation 43
National Endowment for Democracy 40

„Česká národní agentura Mládež“ 63
IOM – The International Organization of Migration 23
UNICEF, the United Nations Children´s Fund 18
UNAMA Northeast Region Humanitarian Affairs Unit 14
ostatní 2

Jedná se o smluvně zajištěné příjmy prostředků v dalším účetním období 
pro projekty, které byly již částečně realizovány v roce 2008.

Kurzové rozdíly aktivní 1 303
Jedná se o nerealizované kurzové ztráty, o kterých bude 
v souladu s předpisy účtováno při úhradě závazků nebo inkasu 
pohledávek a závazků v dalším účetním období.
Hodnota kurzových rozdílů aktivních, která se vztahuje k cenným papírům a je 
zahrnuta ve výše uvedeném čísle, je vyčíslena v kapitole finančního majetku.
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3.1.6. Závazky (v tis. Kč)

Závazky celkem  28 740
 

Závazky z obchodních vztahů celkem  5 337
z toho:

závazky k dodavatelům 4 759
z toho:

závazky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů 5
závazky po lhůtě splatnosti 181 až 364 dnů 709
závazky po lhůtě splatnosti 91 až 180 dnů 72
závazky po lhůtě splatnosti 0 až 90 dnů 1 917
závazky před uplynutím doby splatnosti 2 056

Výše neuhrazených závazků k dnešnímu dni: 88
z toho:

závazky před uplynutím splatnosti 0
přijaté zálohy 3
ostatní závazky 575

Závazky vůči zaměstnancům  6 802

Závazky k instituci sociálního zabezpečení  1 473
vznik závazku: 31. 12. 2008, splatnost: 10. 1. 2009

Závazky k institucím zdravotního pojištění  653
vznik závazku: 31. 12. 2008, splatnost: 10. 1. 2009

Závazky k institucím sociálního a zdravotního 
pojištění (Angola, Arménie, Namibie, Srí Lanka)

 105

Závazky ke státnímu rozpočtu  3 174
vratky nevyčerpaných dotací 2 425
daň z příjmů ze závislé činnosti ČR 627
daň z příjmů ze závislé činnosti 
(Afghánistán, Angola, Arménie, Namibie, 
Pákistán, Slovensko, Srí Lanka)

112

ostatní 10

jiné závazky 10 453
z toho:

přijaté platby od donátora pro partnery * 8 660
vratky grantů 1 285
zákonná povinnost (odvod za ZPS) 231
vratky dotací z EU 187
smlouvy o autorském díle 37
ostatní závazky 53

* jedná se o přijaté zálohy od Evropské komise, které jsou určeny pro partnery 
v rámci společných projektů. Formou záloh jsou tyto prostředky předávány 
partnerům jednotlivých projektů. Po schválení finálního vyúčtování Evropskou 
komisí jsou přijaté i poskytnuté zálohy vyúčtovány. Související poskytnuté 
zálohy partnerům jsou evidovány na ř. 69 rozvahy – jiné pohledávky.

Dohadné účty pasivní (elektřina, plyn, vodné, stočné, ostatní služby)  743
Jedná se o náklady účetního období, které dosud nebyly 
společnosti vyúčtovány (fakturovány).

3.1.7. jiná pasiva (v tis. Kč)

jiná pasiva celkem  8 745

výdaje příštích období 3 273
z toho:

cestovné 2 154
ostatní (pojištění, školení, služby atp.) 482
vodné, stočné, energie 479
nájem (automobilu, místnosti) 86
telefony, internet 72

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

výnosy příštích období 4 102
z toho:

Angola – zemědělské projekty 2 127
Angola – volnočasové aktivity 866
Čečensko – vybavení dílny 540
Irák – psychosociální podpora 404
Etiopie – protierozní opatření 156
ostatní 9

Společnost zachycuje v účetnictví výnosové smlouvy v okamžiku jejich uzavření 
jako pohledávku a výnos. K datu účetní závěrky provede inventarizaci vynaložených 
prostředků na účel, ke kterému byly prostředky poskytnuty. Nevyčerpaný zůstatek 
prostředků z uzavřené smlouvy se přeúčtuje z výnosů na účet Výnosy příštích období.

Kurzové rozdíly pasivní 1 370
Jedná se o nerealizované kurzové zisky, o kterých bude v souladu s předpisy účtováno při 
úhradě nebo inkasu pohledávek a závazků 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. 2008 8 176 418,90 9 914 280,86 91 716,50 18 182 416,26

zvýšení stavu hmotného majetku, přijaté materiální dary  2 153 901,75  2 153 901,75

vyřazení hmotného majetku, odpisy, poskytnuté dary  -6 301 997,67 -83 466,50 -6 385 464,17

stav k 31. 12. 2008 8 176 418,90 5 766 184,94 8 250,00 13 950 853,84

13 950 853,84

Schválení účetní závěrky za rok 2007
Správní rada na svém zasedání dne 29. 6. 2008 schválila účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2007, ve kterém byla vykázána ztráta po zdanění ve výši 1.855.937,53 Kč, která byla 
v souladu s rozhodnutím správní rady zaúčtována jako snížení 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 2008 (v Kč)
Počáteční stav 

k 1. 1. 2008
přírůstek – přijaté 

prostředky, dary
úbytek – čerpání, 
poskytnutí darů

úbytek – vratky 
nevyčerpaných prostředků

zůstatek pro čerpání 
v roce 2009

Sbírky
Etiopie – postavme školu v Africe 2 249 577,33 3 217 206,61 4 095 980,70 0,00 1 370 803,24
Afghánistán – školy afghánským dětem 464 924,76 410 309,00 549 876,33 0,00 325 357,43
SOS Indie 0,00 6 847 629,11 4 756 597,09 0,00 2 091 032,02
SOS Řecko 292 453,12 9 491,00 301 944,12 0,00 0,00
SOS Kuba 21 279,51 36 232,49 979,70 0,00 56 532,30
SOS Bangladéš 0,00 8 613,00 8 613,00 0,00 0,00
SOS Pákistán 6 148 899,75 0,00 6 148 899,75 0,00 0,00
Sbírka Skutečná pomoc 0,00 2 929 060,04 573 959,07 0,00 2 355 100,97
SOS Srí Lanka 21 989 170,67 0,00 17 669 628,66 0,00 4 319 542,01
Namibie – ztráta imunity 362 804,00 219 684,06 72 089,51 0,00 510 398,55
SOS Jáva 0,00 16 825,00 16 825,00 0,00 0,00
SOS Libanon 85 032,79 20 200,00 105 232,79 0,00 0,00
SOS Gruzie 0,00 835 619,16 371 618,45 0,00 464 000,71
CElKEM SbíRKy 31 614 141,93 14 550 869,47 34 672 244,17 0,00 11 492 767,23

Počáteční stav 
k 1. 1. 2008

přírůstek – přijaté 
prostředky, dary

úbytek – čerpání, 
poskytnutí darů

úbytek – vratky 
nevyčerpaných prostředků

zůstatek pro čerpání 
v roce 2009

Dotace ze státního a místních rozpočtů, z EU a dotací ostatních zahraničních vlád
Dotace ze státního rozpočtu 16 153 963,60 106 676 461,01 97 739 239,89 2 747 275,37 22 343 909,35
Dotace z místních rozpočtů 89 717,64 5 984 263,45 5 839 882,65 144 098,44 90 000,00
Dotace z prostředků EU 28 909 674,25 46 514 453,75 53 303 667,40 255 733,57 21 864 727,03
Dotace z prostředků ostatních zahraničních vlád 5 985 372,14 24 468 628,59 26 970 300,98 575 191,38 2 908 508,37
Celkem dotace 51 138 727,63 183 643 806,80 183 853 090,92 3 722 298,76 47 207 144,75
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Počáteční stav 
k 1. 1. 2008

přírůstek – přijaté 
prostředky, dary

úbytek – čerpání, 
poskytnutí darů

úbytek – vratky 
nevyčerpaných prostředků

zůstatek pro čerpání 
v roce 2009

fondy – vázané dary (granty)      
Vázané dary (granty) – Agentury OSN 5 982 903,80 22 326 227,29 9 702 935,72 4 352 693,62 14 253 501,75
Vázané dary (granty) – Prostředky ost. zahr. vlád 2 634 048,09 3 695 730,43 5 763 722,65 56 594,24 509 461,63
Vázané dary (granty) – NGO 23 113 689,39 17 849 495,26 30 109 326,62 1 207 985,76 9 645 872,27
Celkem fondy (granty) 31 730 641,28 43 871 452,98 45 575 984,99 5 617 273,62 24 408 835,65

Počáteční stav 
k 1. 1. 2008

přírůstek – přijaté 
prostředky, dary

úbytek – čerpání, 
poskytnutí darů

úbytek – vratky 
nevyčerpaných prostředků

zůstatek pro čerpání 
v roce 2009

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 0,00 9 581 645,00

Klub přátel 10 600 470,23 12 483 493,30 7 273 386,21 0,00 15 810 577,32
Ostatní 2 237 941,67 4 174 832,81 3 501 704,66 45 998,30 2 865 071,52
Rezervní fond (tvořený ze zisku minulých období) 2 521 193,52 0,00 1 855 937,53 0,00 665 255,99
Dary nepeněžní 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00
Celkem ostatní fondy 24 951 250,42 16 658 326,11 12 641 028,40 45 998,30 28 922 549,83

CElKEM fONDy 139 434 761,26 258 724 455,36 276 742 348,48 9 385 570,68 112 031 297,46

3.2. vÝZNAMNé SKUTEčNOSTI

3.2.1. významné skutečnosti, ke kterým došlo po 31. 12. 2008
Po datu závěrky nenastaly žádné významné události.

3.2.2. Doplnění ke skutečnostem uvedeným k závěrce za účetní období 2007
Závěry kontroly FÚ Praha 2 na využití státních dotací v gesci MV za rok 2007: problematika je obsáhle popsána v příloze k účetní závěrce roku 2007. Žádosti o prominutí bylo vyhověno v plném 
rozsahu, a to rozhodnutím MFČR ze dne 9. 12. 2008

3.3. HOSPODářSKÝ vÝSlEDEK A vÝPOčET DANě K 31. 12. 2008
Výsledek hospodaření společnosti za rok 2008 je účetní zisk ve výši 3.379 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek byl způsoben zejména posílením USD a EUR vůči koruně v druhé polovině roku 
2008, dále se pak pozitivně projevila dlouhodobá snaha o minimalizaci kurzových rozdílů. Významným způsobem se na HV podílel též projekt chráněných dílen Namibie a v neposlední řadě je 
třeba jmenovat rozpočtovou kázeň jednotlivých sekcí společnosti.
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 2008 na dani z příjmů právnických osob je ve výši 265 tis. Kč. Společnost využila možnosti osvobození dle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů 
č. 586/1992 Sb.

vÝPOčET DANě Kč

Výnosy celkem 369 812 957,46
Náklady celkem (mimo 591) 366 168 751,70
Výsledek hospodaření před zdaněním 3 644 205,76

Hlavní činnost
Jednotlivé činnosti byly při eliminaci darů ztrátové s výjimkou činností: podpora a provozování pracovně-terapeutických a resocializačních dílen včetně prodeje 
výrobků vyrobených těmito dílnami v zahraničí i v tuzemsku a poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím.
Výnosy ziskových hlavních činností 9 771 246,50
Náklady ziskových hlavních činností 8 227 599,91
Hospodářský výsledek ziskových hlavních činností 1 543 646,59
Nedaňové náklady 900,00
Základ daně 1 544 546,59

Doplňková činnost
Výnosy 2 894 483,63
Náklady 2 660 742,35
Hospodářský výsledek 233 741,28
Nedaňové náklady 22 039,00
Základ daně 255 780,28

Základ daně před úpravami 1 800 326,87
Úprava základu daně dle §20 ZDP 540 098,06
Upravený základ daně 1 260 228,81

Základ daně po zaokrouhlení 1 260 000,00

Daň 21 % 264 600,00

V roce 2007 byl uplatněn odpočet dle § 20 v rámci přiznání daně z příjmů 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 2008.

V Praze dne 29. 6. 2009
Vyhotovila: Anna Spružinová, účetní

Kristina Taberyová
Člen správní rady společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

V Praze dne 29. 6. 2009
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PřEHlED O PENěŽNíCH TOCíCH (CASH flOW) K 31. 12. 2008
(v celých tisících Kč)

běžné účetní období minulé účetní období
P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 65 211 82 293

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z. Hospodářský výsledek před zdaněním za účetní jednotku jako celek 3 644 -1 818

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 53 501 61 974
A.1.1. Odpisy stálých aktiv 7 720 6 894
A.1.2. Změna stavu rezerv a opravných položek 0 0
A.1.3. Zisk (-), ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -13 -178
A.1.4. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -1 068 -334
A.1.5. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 566 224
A.1.6. Darovaný majetek (stavby) 46 296 55 368

A.* čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, fi nančními a mimořádnými položkami 57 145 60 156
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 1 860 -4 918

A.2.1. Změna stavu pohledávek a aktivních účtů časového rozlišení 1 043 -15 004
A.2.2. Změna krátkodobých závazků a pasivních účtů časového rozlišení 1 614 11 651
A.2.3. Změna stavu zásob -797 -1 565
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 59 005 55 238
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4. Přijaté úroky 736 334
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -63 -51

A.*** čistý peněžní tok z provozní činnosti 59 678 55 521
Peněžní toky z investiční činnosti

b.1. Nabytí stálých aktiv -43 349 -88 514
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -40 647 -83 251
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -5 -547
B.1.3. Nabytí dlouhodobého fi nančního majetku -2 697 -4 716
B.2.1 Příjmy z prodeje hmotných a nehmotných stálých aktiv 426 543
B.2.2 Příjmy z dlouhodobého fi nančního majetku 4 907
b.*** čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -38 016 -87 971

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 -29 779 15 368
C.2.1. Změny stavu jmění -2 375 2 429
C.2.2. Změny stavu fondů -27 404 12 939
C.*** čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti -29 779 15 368

f. čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -8 117 -17 082
R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období 57 094 65 211

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Okamžik sestavení: 29. 6. 2009

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
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