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Zpráva o činnosti 2018
CARE Česká republika z.s.



CARE International
CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na 
odstraňování chudoby. V řadě zemí světa vytrvale usiluje o zabezpečení lidské 
důstojnosti. Soustředí se na ženy a dívky, protože chudobu nelze překonat, 
nebudou-li mít všichni lidé stejná práva a příležitosti. 

CARE International je globální konfederací 14 národ-

ních členů a 4 přidružených poboček se společnou vizí 

a posláním porazit chudobu ve světě. Každý člen CARE 

je nezávislá organizace, jež vede své programy, získává 

fi nanční prostředky, obhajuje klíčové otázky a komuni-

kuje s veřejností ve své zemi, čímž podporuje práci CARE 

v 95 zemích světa. Po celém světě, zejména v terénu se 

členové a jednotlivé národní kanceláře snaží uskutečnit 

vizi CARE:

Svět plný naděje, tolerance a sociální 
spravedlnosti, ve kterém je chudoba 
překonána a lidé v něm žijí důstojně 
a v bezpečí.

Mezinárodní sekretariát CARE v Ženevě ve Švýcarsku 

koordinuje a podporuje tuto síť tak, aby dosáhla spo-

lečných cílů a globálních priorit v souladu s globální 

vizí a Programovou strategií CARE 2020. Vede globální 

advokacii CARE a zastupuje konfederaci v OSN, Evropské 

unii a na klíčových globálních fórech. Sekretariát rovněž 

koordinuje pohotovostní skupinu pro nouzové a naléha-

vé potřeby, mezinárodní oddělení pro bezpečnost CARE 

s pobočkami v Bruselu a New Yorku a pracuje na zapojení 

dárců a příznivců humanitárních a rozvojových iniciativ. 

Od srpna 2018 je generální tajemnicí CARE International 

paní Caroline Kende-Robb.

Více o konfederaci CARE International na: 

www.care-international.org
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CARE Česká republika z.s.
CARE má za sebou tradici pomoci trvající již téměř 75 let. Na počátku své činnosti dodávala 
potravinové balíky i do válkou postiženého Československa. V letech 1946—1950 poskytla 
CARE poválečnému Československu pomoc v hodnotě 32,8 milionů korun. S nástupem 
komunismu se bohužel povědomí o CARE v České republice vytratilo. Dnes už je však Česká 
republika v situaci, kdy může předávat nezbytnou pomoc dál. I proto byla z iniciativy a pod 
záštitou CARE Rakousko v listopadu 2007 založena pobočka CARE Česká republika z.s.

Právní forma: Spolek 

Vznik: 14. 11. 2007

Datum zápisu do rejstříkového soudu: 1. 1. 2014 

Statutární orgán: předseda samostatně, místopředseda 

samostatně anebo společně 2 členové představenstva 

Představenstvo:
Andrea Barschdorf-Hager – předsedkyně 

(je současně výkonnou ředitelkou partnerské 
organizace CARE Rakousko)
Jan Myška – místopředseda

Klára Gajdůšková                

Zuzana Hlavičková               

Petr Kolář                      

Silvia Lepiarczyk               

Jana Miléřová                   

Václav Mlynařík         

Isabella Ponta                  

Magdalena Souček

Ředitelka: Mgr. Katarína Klamková 

tel.: +420 608 820 637

e-mail: katarina.klamkova@care.cz

Kontakt a sídlo: CARE Česká republika z.s.

Jana Masaryka 252/6, 120 00 Praha 2

e-mail: care@care.cz, telefon: +420 222 312 802

www.care.cz, www.balikypomoci.cz
IČ: 226 94 102, datová schránka: kx7t834

Čísla účtů:
Dárcovský účet: 219 619 502/0300

Sbírkový účet: 243 308 210/0300

Provozní účet: 287 115 111/0300

Členství 
• FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

• Koalice za snádne dárcovství

• Humanitární alliance 

(členové: ADRA, o.p.s., CARE ČR, Diakonie ČCE)

KDO JSM
E

Organizační struktura 

k 05/2019

Ředitelka CARE ČR z.s.
(1,0 úvazku)

Exekutivní asistentka 
(1,0 úvazku)

Finanční manažerka 
(0,6 úvazku)

Fundraising a PR manažerka 
(1,0 úvazku)

Projektová manažerka
(1,0 úvazku)

Projektová manažerka
(1,0 úvazku)

Projektová manažerka
(1,0 úvazku)

Tým CARE Česká Republika
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Členské země CARE International a přidružené pobočky

Pobočky sítě CARE v roce 2018
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CARE VE SVĚTE
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rok 2018 byl pro českou kancelář výjimečně úspěšný. Díky 

rostoucí podpoře dárců jsme působili v nových zemích: 

ať už při zajištění humanitárních potřeb a obnově 

zdravotnických zařízení na severu Iráku, distribuci toho 

nejpotřebnějšího pro těžce zkoušené obyvatele přímo 

uvnitř Sýrie nebo po zemětřesení v Indonésii. V oblasti 

Sahelu, v Nigeru a Čadu, se organizace CARE soustředila 

na ženy a dívky, na jihu Etiopie zase na pastevce a vliv 

klimatických změn na jejich životy a obživu. Pokračovali 

jsme v podpoře soběstačnosti a rozvoje místních komunit 

v Gruzii. Velký úspěch s výraznou českou stopou vnímáme 

u rozvoje organizací v sociálním sektoru v Bosně a Herce-

govině.

Po 12ti letech existence pobočky pod záštitou CARE 

Rakousko je CARE Česká republika zcela samostatná a má 

přání hrát nezávislou roli. Konec roku 2018 tak přinesl 

důležité strategické rozhodnutí. Jako vůbec první ze 

středoevropských zemí se socialistickou historií aspiru-

jeme na plné členství v konfederaci CARE International. 

V této souvislosti došlo k předání „balíku pomoci CARE“, 

kdy ředitele Ing. Jana Koubka Kejzlara, jenž odpověd-

ně budoval českou pobočku od roku 2013, střídá od 

roku 2019 zkušená manažerka s mezinárodní praxí Mgr. 

Katarína Klamková. Naším cílem je další růst a rozvoj 

práce české pobočky v rámci globální sítě CARE. 

Děkujeme Vám – tisícům českých jednotlivců a domác-

ností, malým i velkým fi rmám a zástupcům institucí, že 

projevujete zájem o osudy lidí po celém světě. Pomáháte 

společně s CARE vytvářet svět naděje, tolerance a sprave-

dlnosti, kde všichni lidé žijí důstojně a bezpečně. Vážíme  

si toho, že — možná i přes vlastní starosti — nepřestáváte 

být solidární s potřebnými napříč kontinenty a slibujeme, 

že budeme důvěryhodně a efektivně zastupovat české 

dárce a Českou republiku ve světě.

Je naší ctí i nadějí být společně s Vámi součástí porozu-

mění, pomoci a podpory.

Ing. Jan Koubek Kejzlar

ředitel CARE Česká republika do roku 2018

Mgr. Katarína Klamková

ředitelka CARE Česká republika od roku 2019

Předání „balíku pomoci CARE“ 

nové paní ředitelce Mgr. Kataríně Klamkové 
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CARE v roce 2018 v číslech

Děti v táboře Bersive v Iráku, kde 

CARE ČR poskytuje vodohospodářské 

a hygienické služby

965 projektů CARE v roce 2018 pomohlo v 95 zemích téměř 

56 milionům lidí.

Kam naše pomoc putovala: 
  73 % na humanitární pomoc při katastrofách

  26 % na rozvojovou spolupráci

  1 % na činnost v České republice

V roce 2018 bylo skrze projekty CARE ČR 
investováno téměř 28 milionů Kč:

  59 % na Blízkém Východě

  24 % na Balkáně a Kavkaze

  15 % v Africe

  1 % v Asii 

  1 % v České republice

ROK 2018 V ČÍSLECH

CARE Česká republika v roce 2018 

Podpořila                   projektů v                   zemích světa.14 10

Zaměstnávala                   spolupracovníků.5 

Byla podpořena                                aktivními českými dárci.8 904 
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Důstojnost a soběstačnost 
jsou naše priority 

Humanitární pomoc při náhlých 
katastrofách a konfl iktech
Do roku 2020 chce CARE poskytnout 20 milio-
nům lidí postiženým náhlou katastrofou nebo 
konfl iktem kvalitní humanitární pomoc zachra-
ňující životy.

Díky pobočkám v mnoha zemích je při katastro-

fách a v krizových situacích CARE schopna pomá-

hat rychle a efektivně přímo na místě. Lidem 

v postižených oblastech i díky pomoci českých 

dárců okamžitě distribuuje balíky s potravinovou 

pomocí, léky, pitnou vodu, hygienické potřeby 

nebo přikrývky. Po velkých katastrofách zůstává 

CARE na místě dlouhodobě, aby zajistila obnovu 

postižené oblasti.

Díky příspěvkům z České republiky poskytla 
CARE humanitární pomoc v roce 2018 v Iráku, 
Sýrii, Nigeru, Čadu a Indonésii.

Pomoc při uplatňování práv 
na sexuální, reprodukční 
a mateřské zdraví 
Do roku 2020 chce CARE podpořit 100 milionů žen 
a dívek v tom, aby byly schopny uplatnit svá práva 
na sexuální a reprodukční zdraví, bezpečné mateř-
ství a život bez násilí.

CARE věří, že všechny ženy, muži a mladí lidé by měli 

mít spravedlivý přístup k informacím a službám, které 

potřebují k uplatnění svého práva na co nejvyšší 

dosažitelnou úroveň zdraví – bez diskriminace, stig-

CARE se spolu se svými partnery zavázala do roku 2020 podpořit 
150 milionů lidí z nejzranitelnějších a nejvyloučenějších komunit 
světa. Představujeme Vám hlavní cíle působení CARE do roku 2020.  

CARE podporuje ženy a dívky v tom, aby byly 

schopné uplatnit svá práva na sexuální 

a reprodukční zdraví

CARE v roce 2018 pomáhala také v Indonésii, 

kterou zasáhlo zemětřesení i vlna tsunami
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matizace, nátlaku a násilí. Podporujeme proto přístup ke 

kvalitnímu a komplexnímu poradenství v oblasti sexu-

álního a reprodukčního zdraví, ke vzdělávání a službám 

včetně antikoncepce a plánování rodičovství, prevenci 

a péči v oblasti pohlavních chorob a HIV, k předporodní, 

mateřské a novorozenecké péči a poporodní péči včetně 

bezpečných potratů a péče po potratu.

Díky příspěvkům z České republiky podpořila CARE 
v roce 2018 ženy a dívky v Iráku, Nigeru a Thajsku.

Odolnost vůči klimatickým změnám

Do roku 2020 chce CARE poskytnout lepší přístup 
k potravinám a zkvalitnit výživu 50 milionů lidí 
a zvýšit jejich odolnost vůči změně klimatu.

Nerovnost ve světě neustále stoupá. Více než 800 milionů 

lidí v současnosti kvůli nefunkčním a stále nespraved-

livějším potravinovým systémům hladoví. Nedostatek 

obživy způsobují také přírodní katastrofy jako napří-

klad masivní deště, záplavy, sesuvy půdy či devastující 

sucha. Kromě toho, že CARE rodinám s dětmi poskytuje 

potravinové balíky, se zaměřuje také na preventivní 

opatření – zavlažovací systémy, výsadbu vegetace či 

školení obyvatel o efektivnějších postupech v zeměděl-

ství. Komunitám, které přišly o úrodu, poskytuje osivo 

odolných druhů zeleniny a obilovin a učí je, jak svá pole 

správně zavlažovat, jak zabránit erozi půdy a tím dosáh-

nout co nejvyšších výnosů.

Díky příspěvkům z České republiky pomohla CARE 
zmírnit dopady klimatických změn v roce 2018 
v Etiopii, Nigeru a Čadu.

Posílení soběstačnosti žen a dívek

Do roku 2020 chce CARE posílit přístup 30 milionů žen 
a dívek k ekonomickým zdrojům a zvýšit jejich kontro-
lu nad těmito zdroji.

Pro CARE je klíčové, aby se zlepšovalo postavení žen 

ve společnosti, jejich přístup k ekonomickým zdrojům 

a k rozhodování o sobě samých i o komunitách, v nichž 

žijí. Aby toho bylo dosaženo, je třeba podporovat rov-

noměrný přístup ke zdrojům a kontrolu nad nimi. Dále 

je třeba prosazovat dlouhodobé změny sociálních norem 

a ekonomických struktur, z nichž budou moci rovnoměrně 

profi tovat ženy i muži. Právě proto umožňujeme chudým 

ženám přístup ke vzdělání, podporujeme jejich podnikání 

a učíme je zakládat komunitní spořicí kooperativy.

Díky příspěvkům z České republiky podpořila CARE 
v roce 2018 ekonomickou soběstačnost žen a dívek 
v Bosně a Hercegovině, Gruzii, Nigeru a Čadu.

CARE podporuje ženy a dívky i pomocí se zakládáním 

komunitních spořicích kooperativ. Ženy pak mohou 

začít s vlastním podnikáním

CARE se snaží o to, aby komunity v krizových zemích 

dosahovaly udržitelného zemědělství
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„Bylo mi 8 let, když jsme 
si šly s maminkou na poštu 
vyzvednout balíček“ 
V roce 2018 jsme oslavili 100 let existence Československa. Součástí 
zapomenuté historie naší země je i poválečná pomoc, které se nám dostalo, 
když jsme ji nejvíce potřebovali. 

V kritické situaci poválečného nedostatku byla velice 

vítaná pomoc ze zahraničí. Už v roce 1945 dorazily 

do Československa humanitární konvoje s potravi-

nami zaslané Správou Spojených národů pro pomoc 

a obnovu (UNRRA) a v létě 1946 začala do poválečného 

Československa zasílat své balíky CARE. Tato organi-

zace byla založena v říjnu 1945 v USA s cílem pomoci 

poválečné Evropě. Nejdříve zprostředkovávala zasílání 

potravinových balíků, které zaplatil konkrétní člověk 

v USA a adresoval je členovi své rodiny nebo známému 

v Evropě. Později převážilo neadresné zasílání lidem 

v nouzi, které vybraly úřady v evropských zemích.

Vzpomínky pamětnice
Na poválečnou pomoc Československu vzpomíná i paní 

Marie Mazalová.

„Bylo mi 8 let, když jsme si šly s maminkou na poštu 
vyzvednout balíček. Tehdy jsme se jako děti prvně dověděly, 
že máme v USA tetičku. Byla to maminčina nevlastní sestra, 
která odešla v roce 1912 za prací do Spojených států, tam 
se pak vdala a založila rodinu. V průběhu II. světové války 
byl i písemný kontakt nemožný. O to radostnější byl den, 
kdy přišel první dopis a po něm pak balíky se šatstvem 
a potravinami. Byly jsme tři děti školního věku a po válce 
se narodil ještě jeden bratr. Potraviny, šatstvo — to všechno 
bylo na příděl.

A tu nám jednou přišlo oznámení, abychom si na poště 
vyzvedli zásilku od společnosti CARE. Jak jsme se pak 
dověděli, naše tetička složila v USA částku 10 $ u této 
organizace. Ta měla sklad v Praze a odtud nám byl 
vypraven typizovaný balík s potravinami. Pamatuji 
se, že tam byla rýže, konzervy „šunka s vejci“, vepřové 

sádlo, sardinky, suchary, cukr, kakao, čokoláda i sušené 
ovoce.“ 

Daniel Benedikt, vedoucí mise CARE v Československu, 

předává české rodině, jejíž děti trpí tuberkulózou, 

balíky pomoci
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JSTE I VY PAMĚTNÍK POVÁLEČNÉ HUMANITÁRNÍ 
POMOCI CARE V ČESKOSLOVENSKU? OBRAŤTE SE, 
PROSÍM, NA NÁS NA E-MAILOVÉ ADRESE: 
CARE@CARE.CZ A POMOZTE NÁM SVOU VZPOMÍNKOU 
DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ STŘÍPEK DO MOZAIKY.
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Cyklus přednášek

V rámci projektu „Neznámá historie pomoci USA 
Československu po druhé světové válce“ jsme 

v roce 2018 uspořádali historické přednášky pro 

veřejnost, které se konaly v Plzni, Brně, Deštné, 

Praze a v Hradci Králové. Cyklus přednášek histo-

rika Zbyňka Macháta představil méně známou část 

česko-amerických vztahů po druhé světové válce 

a poválečnou pomoc, kterou Spojené státy poskyt-

ly Československu v letech 1945—1950. Zejména 

v příběhu CARE hrají Čechoslováci zajímavou roli. 

Řeč byla o tom, jak nesnadnou cestou putovaly 

statisíce balíků pomoci, tzv. CARE packages, které 

obsahovaly potraviny, přikrývky či pracovní nářa-

dí, tisícům československých rodin v nouzi.

Zbyněk Machát vystudoval na Ústavu hospodář-

ských a sociálních dějin na Filozofi cké fakultě 

Univerzity Karlovy. Zabývá se dějinami českoslo-

venského socialismu.

Projekt „Neznámá historie pomoci USA Česko-
slovensku po druhé světové válce“ byl realizován 

díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze.

Panelová diskuze v Praze byla doprovázena také 

výstavou dobových fotografi í v prostorech Senátu 

Parlamentu České republiky

FINANCOVÁNÍ

• Velvyslanectví USA v Praze v roce 2018: 160 808 Kč

• Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu v roce 2018: 18 192 Kč 

H
ISTORIE

Obsah typického balíku 

pomoci CARE

C.A.R.E. v roce 1945: Cooperative for American Remittances to Europe
C.A.R.E. dnes: Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
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Etiopie
Zlepšili jsme potravinovou 
bezpečnost a odolnost 
etiopských domácností 
Etiopie čelí vážným klimatickým změnám, které ovlivňují životy mnoha lidí. Sucha jsou delší 
a deště prudší – to komplikuje obživu, která je převážně závislá na zemědělství. Přírodní 
katastrofy jsou nevyhnutelné, jejich následky se však dají zmírnit. 

Posílili jsme odolnost 
místních komunit vůči 
katastrofám

CARE v roce 2018 reagovala na následky 

nenadálých výkyvů počasí a přírodních kata-

strof v Borana Zone v Etiopii. Tyto následky 

zastihují místní komunity nepřipravené a mají 

tak devastační charakter. Problém řeší CARE 

podporou systému včasného varování a komu-

nitních akčních plánů, které jsou připraveny 

samotnou komunitou v rámci projektu fi nanco-

vaného Ministerstvem zahraničních věcí České 

republiky a dárci CARE Česká republika. 

Farmář Kararsa druhý zprava

FINANCOVÁNÍ
• Trvání projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

• Ministerstvo zahraničních věcí ČR v roce 2018: 2 000 000 Kč

• Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu v roce 2018: 1 071 300 Kč 

DÍKY POMOCI Z ČESKÉ REPUBLIKY
• Je 11 225 lidí lépe připraveno čelit následkům přírodních katastrof.

• Je 140 lidí aktivně zapojeno v systému včasného varování 
při přírodních katastrofách pro oblast Borana.
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Hospodářská zvířata 

jsou pro místní obyvatele

životně důležitá
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FINANCOVÁNÍ
• Trvání projektu: 1.10.2017 – 30.9.2020

• Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu v roce 2018: 258 550 Kč 

CÍLEM PROJEKTU JE
• Zlepšit přístup domácností k vodě v klíčových oblastech a vybudovat kapacity 

pro zavádění udržitelného hospodaření s vodními zdroji a ochranou životního prostředí.
• Využívat vodní zdroje jako způsob zapojení a posílení zranitelných skupin tak, aby přinášely 

trvalé změny v komunitě.

• Do roku 2020 díky pomoci z České republiky podpořit přes 134 tisíc osob.

Etiopii bohužel stále trápí úmorná 

sucha. CARE v postižených oblastech 

pomáhá s budováním vodovodů

Jedním z účastníků školení je i pan Kararsa Dida Elema 

(55), chovatel ovcí z okresu Kanchalo v oblasti Dillo. Pan 

Kararsa zdůraznil, že jednotlivé workshopy mu poskytly 

spolehlivou předpověď srážek důležitou k tomu, aby se 

mohl zodpovědně rozhodnout ohledně svého hospodaření. 

Dodal také, že oproti dřívějšku má mnoho sousedů, včetně 

jeho samotného, připravené zásoby krmiva na horší 

období. Pan Kararsa očekává, že díky novým znalostem 

a konkrétním plánům, na kterých se sám podílel, bude 

schopen reagovat na situaci sucha a ubránit se kritickým 

následkům této přírodní katastrofy. 

Projekt „Zvýšení odolnosti vůči katastrofám v Borana 
Zone, Etiopie“ byl realizován díky podpoře Ministerstva 
zahraničních věcí ČR.

N
AŠE PROJEK

TY

Pokračujeme v podpoře přístupu 
místního obyvatelstva k vodě

I v roce 2018 jsme pracovali na zlepšení potravinové 

bezpečnosti a odolnosti domácností, které dlouhodobě 

sužuje nedostatek jídla. Již od roku 2017 pomáháme 

ve Východní a Západní Belese v etiopském regionu 

Amhara. Naší prioritou jsou zejména ženy, dívky a další 

zranitelné skupiny, jako jsou mladí lidé a osoby se zdra-

votním postižením.
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Irák
Pomohli jsme k obnově Mosulu 
Od osvobození Mosulu uběhl více než rok. CARE ČR se v roce 2018 
prostřednictvím dvou projektů podílela na obnově západní části 
města, kam se postupně vracejí lidé vysídlení válkou.

Zlepšili jsme sanitaci a hygienu a obnovili 
kanalizační systém

V rámci projektu podpořeného Ministerstvem zahraničních věcí ČR a čes-

kými dárci CARE jsme snížili zdravotní komplikace související se špatnou 

sanitací v západním Mosulu. Byla obnovena kapacita toku místní řeky: 

tok zablokovaný odpadem byl vyčištěn a zároveň byly renovovány potrub-

ní kanalizační systémy zničené válkou. Do činností jsme zapojili místní 

komunitu formou fi nanční pomoci cash-for-work. Místní lidé — postižení 

následky katastrofy a přesto schopní pracovat — pomáhají obnovovat 

důležitou infrastrukturu ve svém okolí.

Projekt „Zlepšení sanitace a hygieny a obnova kanalizačního systému ve 
čtvrti Al Thawra v západním Mosulu v Iráku“ byl realizován díky podpoře 

Ministerstva zahraničních věcí ČR.

FINANCOVÁNÍ
• Trvání projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

• Ministerstvo zahraničních věcí ČR v roce 2018: 4 860 743 Kč

• Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu v roce 2018: 553 505 Kč 

DÍKY POMOCI Z ČESKÉ REPUBLIKY
• 11 594 lidí benefi tuje z čistého a bezpečného životního prostředí a lepších sani-

tárních podmínek.

• Bylo za pomoci 27 úklidových kampaní odklizeno 280 tun odpadů a trosek.

• Bylo opraveno 700 metrů kanalizačního potrubí.
• 20 komunitních dobrovolníků provedlo 145 osvětových kampaní o správné 

hygieně a nakládání s odpady. Tato osvěta zasáhla 3 045 osob.

Úklid čtvrti Al Thawra v západním 

Mosulu. Pracovníci v zelených vestách 

jsou podpořeni formou cash-for-work

Západní Mosul po osvobození
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FINANCOVÁNÍ
• Trvání projektu: 1. 1. 2018 – 1. 6. 2018

• Ministerstvo vnitra ČR/program MEDEVAC v roce 2018: 5 000 000 Kč

• Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu v roce 2018: 9 116 Kč

DÍKY POMOCI Z ČESKÉ REPUBLIKY
• Dostalo 700 000 lidí přístup k laboratorním testům.

• 2 zdravotní střediska byla zrenovována a vybavena zdravotnickým materiálem, 

přístroji a potřebnými léky a díky tomu má 53 851 lidí zajištěn lepší přístup 

k primární zdravotní péči.

• Byl nainstalován 1 fi ltrační a chlorační systém pro trvalý přísun čisté vody do 

1 zdravotního střediska.

• Byl zakoupen 1 ultrazvuk do zdravotního střediska pro zajištění kvalitní 

diagnostiky v rámci předporodní a poporodní péče.

Pomohli jsme obnovit 
zdravotnické centrum 

Díky podpoře Ministerstva vnitra ČR/programu 

MEDEVAC se nám podařilo v západním Mosu-

lu obnovit zdravotnické zařízení, které bylo 

poničeno během válečného konfl iktu. Zařízení 

jsme také vybavili nezbytnými léky pro záchranu 

životů a zdravotnickým zařízením tak, aby bylo 

možné poskytovat základní zdravotnické služby. 

Kromě toho bylo v centru nainstalováno fi ltrační 

a chlorační zařízení, aby měli pacienti a náv-

štěvníci střediska přístup k pitné vodě.

Projekt „Přístup k zdravotní péči v západním 
Mosulu v Iráku“ byl realizován díky podpoře 

Ministerstva vnitra ČR/programu MEDEVAC.

N
AŠE PROJEK
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Zdravotnické zařízení jsme 

pomohli vybavit léky
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CARE ČR s podporou programu humanitární pomoci 

poskytovaného Ministerstvem zahraničních věcí ČR 

a díky tisícům českých dárců zlepšila hygienické a sani-

tační podmínky v táborech pro vnitřně vysídlené obyva-

telstvo v Sýrii. Pro nás tak samozřejmé věci, jako je 

přístup k pitné vodě, funkční kanalizace a svoz odpadů, 

mohou v přelidněných táborech v Sýrii znamenat rozdíl 

mezi zdravím a nemocí, někdy dokonce i mezi životem 

a smrtí. Bez základních hygienických podmínek se mezi 

obyvateli provizorních přístřešků rychle šíří nebezpeč-

né nemoci, jako je cholera nebo tyfus.

Sýrie
Zlepšili jsme hygienické 
a sanitační podmínky pro vnitřně 
vysídlené obyvatelstvo v Sýrii 
Válka v Sýrii začala v roce 2011 a v důsledku 
toho vyrůstá v uprchlických táborech nová 
generace, která nepoznala život ve svých 
domovech.

FINANCOVÁNÍ
• Trvání projektu: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2018

• Ministerstvo zahraničních věcí ČR v roce 2018: 5 000 000 Kč

• Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu v roce 2018: 940 846 Kč 

DÍKY POMOCI Z ČESKÉ REPUBLIKY
• Má 6 300 lidí lepší životní podmínky díky systému odpadového hospodářství.

• 30 členů ze šesti komisí bylo vyškoleno k údržbě a opravám vodních zdrojů 

a sanitárních zařízení.

• Bylo opraveno a je pravidelně udržováno 505 latrín, sprch a 414 vodních 
zdrojů.

• Bylo provedeno 12 plošných osvětových kampaní o správné hygieně a 10 
kampaní zacílených na úklid prostředí tábora pro uprchlíky.

Projekt „Zlepšení hygienických 
a sanitačních podmínek pro 
vnitřně vysídlené obyvatelstvo 
v tranzitním táboře Areesha 
v severovýchodní Sýrii“ byl reali-

zován díky podpoře Ministerstva 
zahraničních věcí ČR.

Uprchlický tábor, který se stal domovem 

více než 350 rodin z měst Hama a Idlib v Sýrii
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Cílem projektu fi nancovaného Minis-

terstvem vnitra ČR/programem Pomoc 

na místě je přispění k celkové stabilitě 

regionu v oblasti Čadského jezera 

pomocí posílení socio-ekonomické 

soběstačnosti a potravinového zabez-

pečení domácností, které se staly 

obětmi ozbrojených konfl iktů. Oblast 

trpí následky klimatické změny, která 

způsobila drastický úbytek přírodních 

zdrojů a tím posílila ničivé ozbrojené 

konfl ikty v regionu. 

Čad
Podporujeme živobytí 
a přístup k základním potravinám  
Čad je ovlivněn nepříznivými přírodními podmínkami a konfl ikty. Vlivem těchto 
problémů jsou zničeny zdroje obživy a akutní podvýživa je běžným jevem u řady 
obyvatel.

FINANCOVÁNÍ
• Trvání projektu: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2019

• Ministerstvo vnitra ČR/Program Pomoc na místě v roce 2018: 36 682 Kč

DÍKY POMOCI Z ČESKÉ REPUBLIKY
• Bude proškoleno 20 veterinárních techniků.

• Bude proškoleno 275 lidí, kteří se budou starat o 3 komunitní sklady 
potravin.

• Bude založeno 8 spořících kooperativ, které budou v průběhu dalšího 

roku podporovat ženy v jejich podnikání.

• Bude založeno 20 zahrádkářských komunit.

• 200 chudých rodin obdrží 3 kozy.

Amina pochází z oblasti 

Čadského jezera

N
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Projekt svými aktivitami podporuje 

formování komunitních spořicích koo-

perativ a udržitelné zemědělské aktivity 

pro domácnosti vedené zejména ženami 

a informuje o aspektech migrace.

Projekt „Podpora důstojného života 
a živobytí pro oběti ozbrojených skupin 
v Čadu“ byl realizován díky podpoře 

Ministerstva vnitra ČR/programu 
Pomoc na místě.
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Usilujeme o posílení místních 
komunit a stabilizaci oblasti

Jedním z nejohroženějších regionů v zemi je region 

Diffa, kde CARE ČR působí díky projektu fi nancované-

mu Ministerstvem vnitra/programem Pomoc na místě 

a českými dárci. Hlavním cílem projektu je podpořit 

důstojné živobytí a tím i posílit společnost a stabili-

zaci oblasti. Komunity jsou podpořeny skrze program 

svépomocných spořicích kooperativ, které společně 

hospodaří s fi nančními zdroji a zároveň posilují 

kompetence fi nanční gramotnosti. Členky a členové 

takových skupin jsou lépe připraveni čelit katastrofám 

a dokáží rychleji obnovit svá živobytí.

Zároveň usilujeme o vzdělání praktického charakteru 

skrze podporu vzdělávání a podporu startu v podniká-

ní pro mladé lidi, kteří se jinak stávají terčem nábo-

rářů teroristických skupin. Lidé podpořeni projektem 

a jejich rodiny a celé komunity jsou také poučeni 

o aspektech migrace a s tím spojenými riziky.

Projekt „Podpora živobytí rodin v Nigeru“ byl realizo-

ván díky podpoře Ministerstva vnitra ČR/programu 
Pomoc na místě.

Niger
Podporujeme živobytí rodin  
Niger je ovlivněn nejen nepříznivými přírodními podmínkami, ale i konfl ikty — 
vnitřními i těmi v sousedních zemích. V Nigeru se tak pohybují vnitřně přesídlené 
osoby i uprchlíci z okolních zemí. Klimatické změny a s tím spojené konfl ikty 
způsobují nedostatečný přístup ke zdrojům obživy. Tradiční způsoby obživy – 
zemědělství, rybářství a další jsou často pozastaveny. Možnost důstojného života 
se tak pro místní obyvatele snižuje a celé rodiny upadají do chudoby.

CARE podporuje ženy a dívky v tom, 

aby zakládaly komunitní spořicí kooperativy 

a tak dosáhly soběstačnosti 

FINANCOVÁNÍ
• Trvání projektu: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2019

• Ministerstvo vnitra ČR/program Pomoc na místě v roce 
2018: 86 774 Kč 

DÍKY POMOCI Z ČESKÉ REPUBLIKY
• Bylo identifi kováno 1 250 žen, které budou v následují-

cí fázi projektu podpořeny v podnikání.
• 300 rodin bude podpořeno v zemědělské činnosti 

a 100 mladým lidem zpřístupníme učňovské vzdělaní.
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Zlepšujeme přístup 
ke zdravotním službám

V rámci projektu fi nancovanému Ministerstvem vnitra 

ČR/programem MEDEVAC podporujeme i přístup 

k základní zdravotní péči – a to pro ty nejzranitelněj-

ší. V regionu Diffa na jihu Nigeru žije množství lidí, 

jež jsou ve velké míře oběťmi ozbrojených konfl iktů. 

Mladé maminky v Nigeru už 

nemusí díky CARE cestovat 

se svými miminky desítky 

kilometrů, když potřebují 

lékařskou péči

FINANCOVÁNÍ
• Trvání projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019

• Ministerstvo vnitra ČR/program MEDEVAC v roce 2018: 858 706 Kč

DÍKY POMOCI Z ČESKÉ REPUBLIKY:
• Bylo proškoleno 88 členů komunity a přeživších násilných útoků v oblasti 

prevence a ochrany násilí páchaného na ženách. 
• Tito lidé následně proškolili 617 dalších členů ze svých komunit a pomohli tak 

nastavit systém podpory obětí násilí.

Zaměřujeme se na zlepšení přístupu k základní zdra-

votní péči skrze podporu zdravotních center, zvyšování 

povědomí o sexuálně přenosných chorobách a sexuálním 

násilí. Speciální pozornost je věnována ženám, jejich 

reprodukčnímu zdraví a zabránění přenosu viru HIV. 

S konfl ikty je totiž spjato sexuální násilí či prostituce za 

účelem přežití.

Projekt „Sexuální a reproduktivní zdraví vysídlených 
a hostitelských rodin“ byl realizován díky podpoře 

Ministerstva vnitra ČR/programu MEDEVAC.
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Díky fi nanční podpoře tedy Marina dostala 

nové vybavení pro svůj penzion: jídelní 

stoly a židle, příbory, myčku na nádobí, 

televize, klimatizaci a vybavení do pokojů.

Projekt „Posilování existujících modelů 
rozvoje venkova v Gruzii“ byl realizován 

díky podpoře České rozvojové agentury 

a Ministerstva zahraničních věcí ČR 

a byl podpořen z dotační výzvy Podpora 
trojstranných projektů českých subjektů 
na podporu projektů v oblasti zahraniční 

rozvojové spolupráce ČR pro rok 2018.

Posilujeme již existující modely 
rozvoje venkova v Lagodechi v Gruzii

Po cestě vedoucí do Národní přírodní rezervace Lagodechi narazíte 

mezi mnoha penziony také na „Kiwi House“. Majitelka „Kiwi House“ se 

jmenuje Marina. Její cesta k vlastnímu podnikání byla však velmi dlou-

há a až tento rok se její plány uskutečnily díky grantu z Evropské unie 

a podpoře České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí 

České republiky v rámci projektu CARE na rozvoj venkova v Lagodechi. 

Nyní je Marina vzorem pro mnohé aktivní ženy v tomto regionu.

Marina se společně se svojí dcerou účastnila školení zaměřeného na 

sestavení kvalitního podnikatelského plánu. „Měli jsme pětidenní škole-
ní ohledně rozpočtování a tvorby návrhů. S mojí dcerou jsme si říkaly, že 
i když nevyhrajeme, bude to pro nás velmi užitečná zkušenost. To pro mě 
byla velká motivace,“ vzpomíná na celý proces.

Gruzie 
I v roce 2018 jsme pokračovali 
v aktivitách zaměřených na 
posílení místních komunit 

DÍKY POMOCI Z ČESKÉ REPUBLIKY:
• Byly založeny místní akční skupiny (LAG) složené ze zástupců komu-

nit, samosprávy a soukromého sektoru.

• Proběhlo 7 školení pro 67 účastníků a účastnic (z toho 15 žen) 

a výsledkem bylo 59 podaných žádostí o grantovou podporu.

• 15 projektů zaměřených na sociální služby nebo podnikání uspělo 

a získalo podporu.

• 19 novinářů z celostátní televize TV1 navštívilo Lagodechi a natočilo 

o projektech video reportáže.

FINANCOVÁNÍ
• Trvání projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

• Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí ČR v roce 
2018: 1 950 000 Kč

• Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu v roce 2018: 5 495 Kč
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„Cítím, že jsem se pro mnohé stala 
vzorem. Ptají se mě na můj projekt 
a na moji práci. Moje rada zní: 
hledejte příležitosti, buďte aktivní 
a vše je možné.“ Marina

Zlepšili jsme přístup na trhy pro sociální 
podniky žen se zdravotním postižením

V rámci projektu „Lepší přístup na místní a centrální trhy 
pro sociální podniky žen se zdravotním postižením“, který 

realizuje kavkazská pobočka CARE International spolu s CARE 

Česká republika, se 27.–29. března 2018 na radnici v Senaki 

uskutečnily školení a individuální konzultace k vypracování 

a realizaci funkční marketingové strategie.

Školení se zúčastnili příjemci projektů a členové/akcionáři 

8 sociálních podniků, včetně žen se zdravotním postižením 

z obcí Samtredia, Abasha a Senaki.

Dále se uskutečnily návštěvy na místě s účastníky jednot-

livých sociálních podniků, které se zaměřují na výrobu 

bambusových a plstěných předmětů, šití oblečení a textilních 

výrobků, provoz umělecké kavárny, pekařství, zpracování 

ořechů, sušeného ovoce a bobkových listů. Školení a pora-

denství poskytla fi rma LLC Brandsellence.

Tento projekt navazuje na tříletý projekt podpořený z pro-

středků České rozvojové agentury a Ministerstva zahra-
ničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR.

FINANCOVÁNÍ
• Trvání projektu: 1. 1. 2018 – 30. 4. 2018

• Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu v roce 2018: 185 890 Kč

Na gruzínském veletrhu 

se představily sociální 

podniky vedené ženami 

se zdravotním postižením, 

které vznikly i díky CARE ČR
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Navazujeme tím na tříletý 

projekt podpořený z prostřed-

ků České rozvojové agentury 
a Ministerstva zahraničních 
věcí ČR v rámci Programu 
zahraniční rozvojové spolu-
práce ČR. Projekt bude realizo-

ván v letech 2018–2020. 

Projekt „Lepší sociální ochrana 
skrze posílení kapacit nezis-
kových organizací v Bosně 
a Hercegovině“ byl realizován 

díky podpoře České rozvojo-
vé agentury a Ministerstva 
zahraničních věcí ČR.

S podporou České rozvojové agentury a Ministerstva 

zahraničních věcí České republiky a s pomocí českých 

dárců se zde CARE snaží o posílení činitelů občanské 

společnosti, zlepšení sociální péče, sociální ochrany, 

přístupu ke spravedlnosti a sociálnímu začlenění. Do 

spolupráce se zapojilo 7 organizací z celé země a projekt 

měl více než 30 mediálních ohlasů v lokálních médiích – 

televizi, rozhlasu, na internetu i v tištěných novinách.

„Při této příležitosti bychom rádi poděkovali České rozvojo-
vé agentuře, která své zdroje zaměřila na kvalitní projekt 
a také oceňujeme volbu hlavního realizátora CARE, který 
si uvědomuje skutečné potřeby našich organizací a klien-
tů. Naše spolupráce je skutečně velice dobrá“. Budućnost 
Modriča, místní organizace zapojená v projektu.

Bosna a Hercegovina 
Podílíme se na posílení 
kapacit neziskových organizací 
V Bosně a Hercegovině pomáháme budovat kapacity pro poskytování 
služeb těm nejzranitelnějším skupinám zdejšího obyvatelstva. 

FINANCOVÁNÍ
• Trvání projektu: 1. 5. 2018 – 31. 12. 2020

• Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí ČR v roce 2018: 4 000 000 Kč

• Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu v roce 2018: 682 652 Kč 

DÍKY POMOCI Z ČESKÉ REPUBLIKY
• V Goražde byla zajištěna doprava z domova do dílny pro 6 zaměstnanců s postižením, 

nákup hygienických potřeb a tekuté stravy pro 12 nejzranitelnějších příjemců pomoci.
• Došlo k výměně starých dveří a oken společně s výměnou starého bojleru a kuchyně 

a tím se zlepšily životní podmínky pro 24 žen a 73 dětí ubytovaných v azylovém domě.

• 7 strategických a akčních plánů zapojených organizací prošlo aktualizací.

• 156 lidí se zúčastnilo školení pořádaných Sarajevským otevřeným centrem, organizací 

hájící práva LGBTQ+ komunity.

„Psaní podnikatelských plánů“ pro 4 organizace, 

které řídí sociální podniky: Nešto Više, UCPD Goražde, 

Otaharin, Budućnost Modriča
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CARE díky podpoře Nadačního fondu AVAST v roce 2018 

fi nancovala chod školy pro děti uprchlíků z Barmy v Thaj-

sku poblíž hlavního města Bangkok. Do školy zde chodí 

127 dětí ve věku od 4 do 15 let, které by bez této školy 

musely zůstávat zavřené doma nebo by skončily na ulici. 

Jejich rodiče přes den pracují, aby zajistili rodině obživu.

Ve škole zřízené CARE tyto děti získávají kvalitní vzdě-

lání. Některé z nich později přecházejí na státní školy, 

ostatní získávají základ pro pracovní uplatnění po škole. 

Důležité také je, že děti dostávají pravidelně najíst 

a jsou v bezpečném prostředí mimo dosah pouličního 

zločinu a prostituce. Děti se ve škole učí thajštinu, mate-

matiku, přírodní vědy, angličtinu a barmštinu, věnují 

se také tělocviku a tanci. Kromě učitelů je ve škole 

i sociální pracovník, který pracuje s komunitou uprchlíků 

z Barmy a motivuje rodiče k tomu, aby své děti posílali 

do školy. Každý rok vzdělání navíc dává dětem šanci na 

lepší budoucnost, než měli jejich rodiče.

Tento projekt byl realizován díky podpoře 

Nadačního fondu AVAST.

Thajsko
Podpořili jsme školu 
pro děti uprchlíků z Barmy 
V Thajsku v současnosti žije asi 3,5 milionu uprchlíků, z nichž polovina pochází z Myanmaru 
(Barmy). Jde zpravidla o rodiny, které utekly do Thajska před pronásledováním nebo extrémní 
chudobou. Thajsko tyto lidi potřebuje jako pracovní sílu, jejich děti ale většinou na území 
Thajska nemají legální status a není jim dovoleno chodit do státních škol. Zatím stát fi nančně 
nepodporuje školy pro přistěhovalce. Některé z dětí jsou přijaty do státních škol, ale protože 
neumějí jazyk, nezvládají tempo ve škole a zaostávají za svými spolužáky. 

GRANTEM NADAČNÍHO FONDU AVAST V HODNOTĚ 
50 000 KČ JSME V ROCE 2018 KONKRÉTNĚ PŘISPĚLI NA:

• úhradu měsíčního nájmu dvou vzdělávacích center

• školní pomůcky a potřeby pro všechny děti

• úklidové a hygienické prostředky

• renovaci centra pro mladší děti ve věku 4—10 let

• podporu fungování zahrádky, na které se děti učí 

pěstovat zeleninu

I nadále hledáme dárce a partnery pro kontinuální 
provoz školy v následujících letech. Děkujeme!

Děti se ve škole učí thajštinu, matematiku, přírodní vědy, 

angličtinu a barmštinu, věnují se také tělocviku a tanci

N
AŠE PROJEK

TY



24

Vlna tsunami a nestabilní bahno pohltilo celé vesnice i se svými 

obyvateli. A další ničivá vlna udeřila v Indonésii o tři měsíce pozdě-

ji. Zasaženo bylo pobřeží Sundského průlivu mezi ostrovy Sumatra 

a Jáva. Nejhůře byl postižen západ ostrova Jáva, kde se pohřešo-

valy desítky lidí. CARE v obou případech okamžitě vyslala do terénu 

svůj expertní tým a začala s distribucí humanitární pomoci: pitné 

vody, jídla a hygienických balíčků obsahujících oblečení, kartáčky, 

mýdlo, ručník a další základní hygienické potřeby.

Indonésie 
Pomohli jsme obětem 
tsunami a zemětřesení
V září roku 2018 zasáhlo Indonésii ničivé zemětřesení o síle 7,5 stupňů 
Richterovy škály. Několik silných otřesů postihlo zejména indonéský 
ostrov Sulawesi a zkázu dokonala následná šest metrů vysoká vlna 
tsunami. 

DÍKY ŠTĚDROSTI ČESKÝCH DÁRCŮ PUTOVAL Z CARE ČESKÁ 
REPUBLIKA DO INDONÉSIE PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 258 550 KČ. 

Distribuce hygienických balíčků CARE indonéskému 

obyvatelstvu postiženému přírodními katastrofami 
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Naše akce a události 
v roce 2018 

Únor 2018
Účastnili jsme se tradičního 
Bloku expertů 

Letní studijní období na CARITAS – VOŠs 

Olomouc v roce 2018 odstartovalo tradič-

ním Blokem expertů. První únorový týden 

se studenti Sociální a humanitární práce 

setkali s odborníky zapojenými do řešení 

humanitární krize v Jižním Súdánu. Mezi 

přednášejícími byli i Jan Koubek Kejzlar 

a Kateřina Struhová z organizace CARE ČR, 

kteří promluvili o humanitární pomoci 

uprchlíkům z Jižního Súdánu v Ugandě.

Březen 2018
CARE ČR byla členem 
delegace na 62. zasedání 
Komise OSN pro postavení 
žen
Hlavním tématem zasedání bylo 

posilování postavení žen a dívek 

z venkovských oblastí, což je jedna 

z nejdůležitějších aktivit CARE ve světě. 

Zasedání se účastnil i Jan Koubek 

Kejzlar, ředitel české kanceláře, který 

zastupoval neziskový sektor, především 

platformu FoRS. Na doprovodné akci 

k agendě Ženy, mír, bezpečnost předsta-

vil dobré praxe v podobě regionálního 

projektu Young Men Initiative partnerské 

CARE na Balkáně. 

CARE ČR je aktivní i v České republice, kde se snažíme rozšířit povědomí o naší 
činnosti a tím získat více prostředků pro pomoc na celém světě. Na následujících 
stránkách představujeme nejdůležitější události české kanceláře CARE v roce 2018. 

CARE distribuuje osivo jihosúdánskému obyvatelstvu 

v oblasti Jonglei

ROK 2018 S CARE ČR

V hlavním sídle OSN proběhlo s účastí ČRA 

62. zasedání Komise OSN pro postavení žen 
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Ve štafetě CARE nastoupili Jan Koubek Kejzlar, 

Adéla Bočanová z FbŠ Bohemians, Zdeněk Jakubinský 

z FinTalk s. r. o. a Václav Kadleček.

Červen 2018
#Run4CARE
Děkujeme běžcům a běžkyním i našim laskavým fi rem-

ním partnerům, kteří běželi Pražskou štafetu za CARE! 

Pomohli jste nám zajistit pitnou vodu, výživu a udržitel-

né zemědělství v oblasti Sahelu a subsaharské Afriky 

ohrožené suchem.

Děkujeme Běžeckému klubu České spořitelny, zejména 

Zdeňku Chmelovi a Vojtěchu Bernatskému, společnostem 

EPG Global Property Invest; PwC Česká republika; Wolf 

Theiss Prague a Apogeo Group, SE.

Říjen 2018
#eatthispaper: První jedlá kampaň, 
která bojuje proti hladomoru
V restauraci Eska v Praze si koncem roku 2018 mohli 

zákazníci koupit jedlý papír za 100 korun a podpořit tak 

boj s hladem ve východní Africe. Jedlý papír má velmi níz-

kou výživovou hodnotu, přesto odpovídá stravě, kterou 

má na celý den k dispozici nejedno dítě v Somálsku, Etio-

pii, Jižním Súdánu nebo Jemenu. Každá obálka s jedlým 

papírem zakoupená v Esce tak pomohla matkám nakrmit 

děti a měla doslova cenu života.

Kampaň pro CARE navrhli mladí kreativci Nikola Foktová 

a Adam Citta z agentury KINDRED GROUP (na fotce s kole-

gyněmi Adélou Vašíčkovou a Janou Hrdinovou, které 

kampaň pomohly zrealizovat). Nikola a Adam s návrhem 

vyhráli národní printové kolo soutěže Young Lions. Moc 

jim děkujeme!
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Listopad 2018
Spustili jsme novou kampaň „Skinny 
Toys“, kterou upozorňujeme na hlad 

Kampaň „Skinny Toys“, kterou jsme připravili ve spolu-

práci s reklamní agenturou McCann Prague upozorňuje 

na fyzické účinky chronické podvýživy a hladu. Hlad 

postihuje stále větší množství lidí; jen ve východní Africe 

mu čelí více než 20 milionů obyvatel. Oblíbené dětské 

hračky, obvyklé symboly šťastného a radostného dětství, 

zde však znázorňují pravý opak. Ilustrují drsnou realitu, 

s níž se jejich vlastníci musí každý den potýkat.

 

Kampaň existuje díky laskavé pro bono podpoře agentury 

McCann Prague a ochotě mnohých dalších mediálních 

partnerů.

Předsedkyně Andrea Barschdorf-Hagerová 

s místopředsedou Janem Myškou prezentují 

výsledky práce CARE Česká republika

Říjen—listopad 2018
Výstava „Příběhy pomoci ve fotografi i“
Výstava deseti fotografi í v OC Central Most, která se 

uskutečnila v roce 2018, zachytila rozmanitost příběhů 

pomoci a naděje v zemích, kde působí celosvětová huma-

nitární a rozvojová organizace CARE.

Prosinec 2018
„Experience CARE Czech Republic“. 
V Praze se sešli představitelé CARE 
International
6—8. prosince 2018 hostili členové a zaměstnanci CARE 

Česká republika, z.s. v Praze poprvé širokou delegaci 

vedoucích pracovníků CARE z různých zemí, včetně 

zástupce CARE International. Cílem setkání bylo předsta-

vit tým, činnost a národní kontext pobočky CARE Česká 

republika.

Aktuální vizuál kampaně „Skinny Toys“
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Celkové výnosy CARE Česká republika 
činily v roce 2018 téměř 35,3 milionů Kč: 

  67 % veřejných tuzemských prostředků (dotací)

  32 % soukromých darů

  1 % ostatní

FI
N

AN
ČN

Í Z
PR

ÁV
A Finanční zpráva 2018 

Výkaz zisku a ztrát 
ke dni 31. 12. 2018 (v celých tis. Kč)

Název položky Činnost 
hlavní

Činnost 
hospodářská Celkem

1 2 3

Náklady x x x

Spotřebované nákupy a nakupované služby 6 032 0 6 032

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 111 0 111

Náklady na cestovné 409 0 409

Náklady na reprezentaci 17 0 17

Ostatní služby 5 495 0 5 495

Osobní náklady 2 624 0 2 624

Mzdové náklady 1 950 0 1 950

Zákonné sociální pojištění 663 0 663

Zákonné sociální náklady 11 0 11

Ostatní náklady 24 817 0 24 817

Kurzové ztráty 397 0 397

Dary 24 372 0 24 372

Jiné ostatní náklady 48 0 48

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 58 0 58

NÁKLADY CELKEM 33 531 0 33 531

Výnosy x x x

Přijaté příspěvky 11 183 0 11 183

Přijaté příspěvky (dary) 11 183 0 11 183

Ostatní výnosy 24 116 0 24 116

Výnosové úroky 2 0 2

Kurzové zisky 2 0 2

Zúčtování fondů 23 927 0 23 927

Jiné ostatní výnosy 185 0 185

VÝNOSY CELKEM 35 299 0 35 299

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 1 768 0 1 768

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 1 768 0 1 768
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Rozvaha 
ke dni 31. 12. 2018 (v celých tis. Kč)

AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období 

Krátkodobý majetek celkem 3 707 27 081

Pohledávky celkem 106 50

Poskytnuté provozní zálohy                                               80 50

Ostatní přímé daně 26 0

Krátkodobý fi nanční majetek celkem 3 590 14 387

Peněžní prostředky v pokladně 14 11

Peněžní prostředky na účtech 3 576 14 376

Jiná aktiva celkem 11 12 644

Náklady příštích období 11 12 644

AKTIVA CELKEM 3 707 27 081

PASIVA Stav k prvnímu 
dni účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období 

Vlastní zdroje celkem 3 236 24 099

Jmění celkem 0 19 095

Fondy 0 19 095

Výsledek hospodaření celkem 3 236 5 004

Účet výsledku hospodaření 41 1 768

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 3 195 3 236

Cizí zdroje celkem 471 2 982

Dlouhodobé závazky celkem 25 0

Dohadné účty pasivní 25 0

Krátkodobé závazky celkem 215 485

Dodavatelé 9 226

Zaměstnanci 121 106

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 85 65

Ostatní přímé daně 0 88

Jiná pasiva celkem 231 2 497

Výdaje příštích období 231 2 497

PASIVA CELKEM 3 707 27 081

Celkové náklady CARE Česká republika 
činily v roce 2018 téměř 33,5 milionů Kč: 

  85 % výdaje na projekty

  12 % propagace dobročinných darů a práce s veřejností

  3 % administrativní výdaje
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FOTOGRAFIE
Titulní strana: Johanna Mitscherlich/CARE

s. 2: Sabine Wilke/CARE

s. 3: Michaela Vacková

s. 4-5: archív CARE

s. 6: CARE ČR

s. 7: Malgorzata Markert/CARE, Tom Platzer/CARE

s. 8: Fauzan Ijazah/CARE, Sok Vichheka/CARE

s. 9: Darcy Knoll/CARE, Georgina Goodwin/CARE

s. 10: archív CARE, CARE ČR, archív CARE

s. 12: CARE Etiopie, Bouriel/CARE

s. 13: Bouriel/CARE

s. 14: Kateřina Struhová/CARE ČR, CARE ČR

s. 15: CARE ČR

s. 16: Violet Organization

s. 17: Maxime Michel/CARE

s. 18: Josh Estey/CARE

s. 19: Sabine Wilke/CARE

s. 20: CARE/Kavkaz

s. 21: CARE/Kavkaz, CARE/Kavkaz

s. 22: CARE/Balkán

s. 23: CARE Rakousko

s. 24: Wiwik Widyastuti/CARE, Wiwik Widyastuti/CARE, CARE

s. 25: Josh Estey/CARE, CARE 

s. 26: CARE, KINDRED GROUP

s. 27: CARE, CARE ČR, McCann Prague

s. 31: Ollivier Girard/CARE

s. 32: Ollivier Girard/CARE



Děkujeme všem 8 904 individuálním dárcům.

Děkujeme za významnou podporu těmto partnerům:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Česká rozvojová agentura

Ministerstvo vnitra ČR / Odbor azylové a migrační politiky 

/program MEDEVAC

Ministerstvo vnitra ČR / Odbor azylové a migrační politiky 

/program Pomoc na místě

Velvyslanectví USA v České republice

Nadační fond AVAST

Dále děkujeme za laskavou podporu těmto partnerům:
Apogeo Group, SE

BDO Tax

Běžecký klub České spořitelny

CARITAS – VOŠS Olomouc

CumArte

EPG Global Property Invest

Eska Karlín — Ambiente

EY

FbŠ Bohemians

Děkujeme všem našim dárcům
a všem příznivcům, kteří naši práci podporují pravidelně! Díky trvalým 
příspěvkům můžeme naše projekty plánovat a realizovat dlouhodobě 
a efektivně.

Hnutí Senátor 21

KINDRED GROUP

LMC

McCann Prague

OC Central Most

PwC Česká republika

RunCzech

Senát PČR

Spolek Rakušanů v ČR

Univerzita Hradec Králové

Wolf Theiss Prague

Young Lions

Západočeská univerzita v Plzni

Z celého srdce děkujeme naším dobrovolníkům:
Kláře Cincibuchové

Veronice Hadravové

Štěpánce Parthonové

Michaele Žabkové

Svou pravidelnou i jednorázovou podporou jste podpoři-
li soběstačnost mnoha nejchudších lidí v krizové situaci. 

Děkujeme, že pomáháte s CARE!
www.balikypomoci.cz
Sbírkový účet: 243 308 210/0300
DMS CARE 90 na 87777

Vlastník, redaktor a vydavatel:
CARE Česká republika z. s.

Sledujte nás na sociálních sítích:

       CARE Česká republika

       care_cz

       CARE Česká republika z.s.

www.care.cz, care@care.cz

Redakce: Silvia Žiaková

Sazba a korektury: Denisa Kokošková






























