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Kam naše pomoc putovala:
  63 % na pomoc při katastrofách
  37 % na rozvojovou spolupráci

Investováno bylo:
  59 % v Africe
  33 % ve Střední Asii
  4 % na Blízkém Východě
  4 % v Asii

Celkové příjmy CARE Česká republika 
činily přes 10,4 milionů Kč.

Tyto příjmy tvoří:
  Veřejné prostředky tuzemské (dotace) 29 %
  Soukromé dary 70 %
  Ostatní 1 %

Už sedmdesát let pomáhá CARE lidem v nouzi k soběstačnosti.

podpořila 6 projektů ve 4 zemích

zaměstnávala 5 spolupracovníků

byla podpořena 7766 aktivními českými dárci

CARE Česká republika

Projekty CARE pomohly v roce 

2016 po celém světě více než

80 milionům lidí.

Náklady na projekty CARE ČR činily 

v roce 2016 přes 5 milionů Kč
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VýROČNí ZPRáVA 2016
Vážení přátelé CARE,
už 70 let pomáháme všude tam, kde je to potřeba. Humanitární a roz-
vojová činnost organizace CARE by nebyla možná bez pomoci našich 
dárců. Najdou se mezi nimi i lidé, kteří pamatují vznik naší organizace 
v roce 1946, protože byli mezi prvními příjemci pomoci, která tehdy 
směřovala do Evropy strádajícím lidem po druhé světové válce.

Dnes můžeme my pomáhat tam, kde lidé hladoví, ať už je to Nepál, 
který se stále ještě vzpamatovává ze zemětřesení v roce 2015, či Sý-
rie, kde již šest let zuří nelítostný konflikt, který tisíce lidí připravil 
o domov i nadějné vyhlídky na budoucnost. V obou zemích česká CARE 
pomáhala i v roce 2016: v Nepálu jsme budovali vodovody a pomáhali 
s výstavbou domů, v Sýrii jsme dodávali potravinovou pomoc obléha-
nému městu Aleppo, jež se v roce 2016 ocitlo na hranici vyhladovění.
Koncem roku 2016 se navíc prudce zhoršila situace ve válkou zmíta-
ném Jižním Súdánu a v zemi propukl hladomor. Vyhlášení hladomo-
ru je pokaždé jednou z nejhorších zpráv, protože předchází zprávám 
o  obrovských ztrátách na lidských životech. I  proto jsme na pomoc 
hladomorem postiženému Jižnímu Súdánu okamžitě vyhlásili sbírku.
Do konce roku 2016 se nám podařilo vybrat několik set tisíc korun 
a sbírka pokračuje i v roce 2017. Pomoc Jižnímu Súdánu přitom na-

vazuje na dlouhodobou českou podporu jihosúdánských uprchlíků 
v  Ugandě. V  uprchlickém táboře Rhino druhým rokem stavíme pro 
nejchudší a nejohroženější osoby přístřešky a latríny, ženám a dívkám 
navíc poskytujeme hygienické balíčky.

Ženy a dívky hrají významnou úlohu i v rozvojových projektech CARE. 
Česká republika pomáhá hendikepovaným ženám v  Gruzii k  lepším 
pracovním příležitostem, a zlepšuje tak jejich životy. Ženám se věnu-
jeme také v Etiopii, kde jednak odstraňujeme ničivé následky dlouhé-
ho sucha a jím způsobené neúrody, a také zde podporujeme emanci-
paci a ženská práva.

Předkládáme vám výroční zprávu plnou příběhů s  dobrým koncem. 
Příběhy lidí, kterým CARE pomáhá, končí dobře díky vám – našim pod-
porovatelům: jednotlivcům, firmám i institucím. Bez vás bychom nic 
z uvedeného nedokázali. Za to vám patří náš obrovský dík.

Děkuji vám, že pomáháte s námi.
Ing. Jan Koubek Kejzlar
Ředitel CARE Česká republika

Úvodní slovo

Jan Koubek Kejzlar s příjemkyněmi pomoci v Gruzii.
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Pomáháme lidem v nouzi 
k soběstačnosti. Díky vám!
CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zamě-
řených na odstraňování chudoby. Po celém světě zachraňuje životy 
a upevňuje sociální spravedlnost. I díky štědrosti českých dárců moh-
la CARE v  roce 2016 pomoci více než 80 milionům lidí v  94 zemích 
světa.

CARE má za sebou sedmdesátiletou tradici pomoci, na počátku své 
činnosti dodávala potravinové balíky i do válkou postiženého Česko-
slovenska. Naše organizace dodnes pomáhá těm nejchudším a  nej-
ohroženějším, od roku 2007 také z České republiky.

Projekty CARE se zaměřují na okamžitou pomoc při přírodních kata-
strofách, základní zdravotní péči, boj proti hladu, zlepšování přístupu 
k čisté vodě a hygienickým zařízením, vzdělání, rozšíření ekonomic-
kých příležitostí pro ženy, přípravu obyvatel na dopad klimatických 
změn či obnovu komunit po katastrofách.

Česká pobočka CARE se zaměřuje zejména na pomoc v Sýrii a v sou-
sedních zemích, v Jižním Súdánu a Ugandě, Etiopii, Nepálu a Gruzii.

Vize CARE
Usilujeme o svět plný naděje, tolerance 
a sociální spravedlnosti, ve kterém 
bude překonána chudoba a lidé budou 
moci žít důstojně a v bezpečí.

Ředitel české CARE Jan Koubek Kejzlar předává balík pomoci v jordánském 
uprchlickém táboře Azraq.

80 milionů lidí v nouzi, kterým CARE pomohla

962 humanitárních a rozvojových projektů

94 zemí, kde CARE působí

CARE v roce 2016

Jižní Súdán čelil v roce 2016 vleklé krizi, která vyvrcholila vyhlášením 
hladomoru. České dary směřovaly zejména na pomoc podvyživeným dětem.
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Humanitární pomoc při 
náhlých katastrofách

Odstraňování důsledků 
klimatických změn

Posílení soběstačnosti
žen a dívek

Při katastrofách a  v  krizových situacích je CARE schopna pomáhat 
rychle a efektivně přímo na místě díky pobočkám v mnoha zemích svě-
ta. Lidem v postižených oblastech ihned dodáváme potraviny a léky, 
poskytujeme nouzová přístřeší a psychologickou péči. Po velkých ka-
tastrofách zůstává CARE v postižené oblasti několik let, aby pomohla 
s obnovou zdrojů pitné vody, zemědělství i škol.

Díky českým dárcům poskytujeme humanitární pomoc 
v těchto zemích:
  Sýrie
  Jižní Súdán
  Nepál

Klimatický jev El Niňo ohrožuje více než 200 milionů lidí po celém svě-
tě. Některé oblasti ničí masivní deště, záplavy a sesuvy půdy, v mnoha 
zemích Afriky a Asie naopak obyvatele sužují devastující sucha. Jako 
důsledek přírodních katastrof pak lidé v  postižených oblastech trpí 
hladem. Jen v Etiopii hladoví a závisí na potravinové pomoci miliony 
lidí.

CARE pomáhá potravinovými balíky rodinám s dětmi a zavádí preven-
tivní opatření, jako jsou zavlažovací systémy, výsadba vegetace či 
školení obyvatel o efektivnějších postupech v zemědělství. Komuni-
tám, které přišly o úrodu, poskytuje osivo odolné zeleniny a obilovin, 
přičemž je učí, jak správně svá pole zavlažovat, zabránit erozi půdy 
a dosáhnout co největších výnosů.

Dary českých dárců pomáhají odstraňovat dopady 
klimatických změn v těchto zemích:
  Etiopie
  Nepál

CARE nabízí chudým ženám a  dívkám vzdělávání, podporuje jejich 
drobné podnikání a  učí je zakládat komunitní spořicí skupiny. Ženy 
pak snáze získávají zaměstnání nebo úspěšně investují do společných 
projektů, například do nákupu osiva, pole či vybavení pro malý pod-
nik. Šíříme také osvětu mezi muži, aby své ženy podporovali.

Cíle žen, s  nimiž spolupracujeme, jsou prosté: poslat děti do školy, 
založit zeleninovou zahrádku nebo si pořídit pár užitkových zvířat. 
Dopad jejich aktivity na společnost, ve které žijí, je ale obrovský.

Díky českým darům pomáháme ženám a dívkám z těchto 
zemí:
  Gruzie
  Etiopie
  Uganda a Jižní Súdán

V Nepálu budujeme po zemětřesení nové rozvody vody. Ženy v Etiopii stráví na cestách pro vodu několik hodin denně. Pomáháme ženám po celém světě vymanit se z chudoby.
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„CARE přinášela 
radost a štěstí 
zbídačené 
Evropě.“

Jaké byly počátky CARE? Jsou spjaty s  pová-
lečnou pomocí v  Evropě, včetně tehdejšího 
Československa. Jak CARE v  druhé polovině 
čtyřicátých let pomáhala Čechům a Slovákům, 
popisuje v  krátkém rozhovoru Viktor Ondřej 
Schneider, čestný prezident CARE ČR.

Jak vzpomínáte na poválečnou dobu v Evropě?
V prvních poválečných letech jsem působil jako tlumočník u armády 
USA, v  americké okupační zóně Horního Rakouska. Často jsem do-
provázel americké důstojníky na služebních cestách, k  rakouským 
úřadům a starostům rakouských měst a obcí. Tam jsem viděl tu bídu 
například v Linci nebo v jiných vybombardovaných městech. Rodiny, 
které přišly nejenom o celý majetek, ale také o možnost si potraviny 
nebo jiné věci nakoupit… A často jsem také zažil, že nejeden přísluš-
ník americké armády byl tím žalem, co jsme viděli, tak zasažen, že si 
nechal napsat adresu té rodiny a objednal v USA balík CARE, který byl 
po nějaké době té rodině poštou doručen. A zažil jsem i tu ohromnou 
radost a štěstí, když jsme po nějaké době zase v onom městě byli. Lidé 
přicházeli a přímo onomu dárci děkovali.

Jakým způsobem se tehdy balíky CARE doručovaly?
Převážná část balíků byla zaslána na příkaz soukromých dárců ze zá-
padních zemí, jako USA, Kanada, Švýcarsko a jiné, válkou přímo ne-
postižené země. Posílali je lidé, kteří chtěli pomáhat buď přímo svým 
blízkým, nebo těm, které vybrala CARE. Třicetikilový balík CARE byl 
zaslán poštou a obsahoval potraviny, jako konzervy s masnými, mléč-
nými a vaječnými výrobky, cukr, zavařeniny ovoce a zeleninu, kakao 
a kávu, celkově asi pro třicet jídel, někdy také ještě cigarety, podle 
přání dárce.

Jaká byla vaše cesta do české CARE?
Když jsem se v devadesátých letech zase mohl vrátit do mé rodné Pra-
hy, dozvěděl jsem se od rakouského velvyslance, že CARE nyní působí 
i v Česku. Ihned jsem požádal o členství a od té doby se v rámci mých 
možností na práci CARE podílím. Stejně jako před sedmdesáti lety po-
máhala CARE v Československu a jinde v Evropě, máme my dnes mož-
nost prostřednictvím CARE pomáhat lidem v nouzi v afrických státech 
nebo Sýrii a  jiných zemích, jako například na Haiti či v Nepálu, kde 
v nedávných letech udeřilo strašné zemětřesení. Tedy všude, kde CARE 
tak blahodárně působila a stále ještě působí.Viktor Ondřej Schneider je členem představenstva CARE ČR.

1946: Český chlapec s balíkem CARE v roce 1947.
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Nesmíme dovolit, 
aby v Jižním 
Súdánu hladověly 
miliony lidí

V Jižním Súdánu kvůli suchu, neúrodě a vleklé-
mu ozbrojenému konfliktu propukl hladomor. 
Statisíce lidí tu trpí hladem. CARE ČR zahájila 
v listopadu 2016 sbírku na pomoc těžce podvy-
živeným dětem.

2016:

7,5 milionu lidí v nouzi
 

                                 1,1 milionu podvyživených dětí

  0,8 milionu jihosúdánských uprchlíků v Ugandě

        530 tis. Kč v roce 2016 putovalo na pomoc

                                  lidem z Jižního Súdánu od českých dárců CARE

Hladomor v Jižním Súdánu

5,5 milionu lidí nemá co jíst

Hladomor v Jižním Súdánu si už vyžádal statisíce životů. Přes 5,5 mi-
lionu lidí tu akutně potřebuje pomoc. Lidé kvůli zničené úrodě hladoví 
a 1,1 milionu dětí trpí podvýživou. Naléhavě jim chybí pitná voda, léky 
i lékařská pomoc. Od začátku krize v roce 2013 pomáhá CARE uprch-
líkům z Jižního Súdánu přežít v neúnosné a život ohrožující situaci. 
Díky našim dárcům můžeme poskytovat krizovou pomoc těm nejohro-
ženějším: podvyživeným dětem, těhotným ženám, matkám samoživi-
telkám, starým a hendikepovaným lidem.
 
Najapen (na fotografii) přišla do krizového centra CARE s podvyžive-
ným devítiměsíčním synem. Nemůže ho kojit, protože sama nemá co 
jíst. Před rokem jí manžela odvedla armáda, od té doby ho neviděla. 
„Na poli se nám podařilo něco málo sklidit před pár měsíci, ale většinu 
z toho nám sebrali vojáci. Přišli ozbrojení muži a bili nás, pak nám se-
brali jídlo,“ vypráví Najapen. Výživu pro syna získala i díky českým da-
rům.Na sbírkový účet 243 308 210/0300 jsme dosud vybrali přes 700 
tisíc korun. Finanční pomoc na místo odesíláme v průběhu roku 2017.

(údaje z března 2017)

Devítiměsíční Čiok trpí podvýživou. CARE mu poskytla výživu i díky českým darům.
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Válka v  Jižním Súdánu připravila o  domov miliony lidí, kteří nyní 
žijí v uprchlických táborech. Sousední Uganda přijala s pomocí me-
zinárodních humanitárních organizací přes osm set tisíc jihosúdán-
ských uprchlíků. CARE působí v táboře Rhino v západonilském okrese 
Arua, který se nachází asi 70 kilometrů od hranice s Jižním Súdánem. 
Uprchlíkům zde pomáháme od ledna 2014, a to i díky finanční podpoře 
z České republiky.

CARE se do pomoci vždy snaží zapojovat místní obyvatele a vytvářet 
tak pro ně nové pracovní příležitosti. K ugandským občanům, kteří se 
zapojili do pomoci uprchlíkům, patří také čtyřnásobná matka Juliet 
(28 let).

„Žiju v oblasti poblíž uprchlického tábora Rhino od dětství,“ vypráví 
Juliet. „Je to chudý a odlehlý kraj. Prarodiče nám vyprávěli, že tady 
dřív žili bílí nosorožci. Většina zvěře však vyhynula v  sedmdesátých 
letech kvůli válce. Kdysi tu rostl sezam a bavlna, které lidem poskyto-
valy obživu. Obchod s bavlnou se však po válce zhroutil. Situaci ještě 
zhoršovaly epidemie nemocí a stále nevyzpytatelnější dešťové srážky. 
Proto je tu pro nás dodnes těžké živobytí. Jsme uzavřená komunita, 
žijeme v divočině.

Když jsme se dozvěděla, že nedaleko naší vesnice vznikl uprchlický 
tábor, chtěla jsem nějak pomoct. Také naši představitelé nás vyzývali, 
abychom se pokusili společně žít s jihosúdánskými uprchlíky v harmo-
nii, protože v  sedmdesátých letech jsme to byli my, kdo utíkal před 
válkou do Súdánu. Měli jsme obavy, jak si poradí ve zdejších nehos-
tinných podmínkách a jak zvládneme jazykovou bariéru, ale na pomoc 
nám přišly humanitární organizace.

Brzy jsem se dozvěděla, že CARE hledá dodavatele trávy na stavbu 
chatek a latrín pro ty nejslabší – staré lidi, těhotné ženy a svobodné 

matky, sirotky – a že na tuto práci přednostně přijímají ženy. A  tak 
jsem začala dodávat materiál na stavbu i  já. Ohrožení lidé se moh-
li v  chatkách skrýt před nepřízní počasí, latríny zlepšovaly hygienu 
v táboře a já díky práci vylepšila příjem své rodiny. Díky tomu se má 
rodina pozvedla z chudoby. Z vydělaných peněz jsem zaplatila školné 
svým dětem a sourozencům a zajistila léčbu bratrovi, který onemoc-
něl žloutenkou. Také jsem nám koupila krávu a  kozu. Zaměstnávám 
nyní dvacet dalších žen z vesnice, které kosí trávu na stavbu chatek 
v táboře.

Příchod uprchlíků mně i dalším lidem z naší komunity otevřel oči. Jako 
hostitelská země nyní půjčujeme uprchlíkům půdu, aby se o ni spolu 
s námi starali. Od té doby, co jsou tady, se cítíme lépe, protože je nás 
víc a náš kraj se rozvíjí.

Děkuji CARE za všechnu podporu, za to, že vede komunity k  vlastní 
samosprávě a  bere nás jako partnery. Za to, že dává příležitost jak 
uprchlíkům, tak místním lidem.“

Tento příběh s dobrým koncem by nevznikl bez pomoci z České re-
publiky. Děkujeme vám, že pomáháte s námi!

Financování
Ministerstvo zahraničních věcí ČR: dotace 2 miliony Kč
Spolufinancování CARE ČR v roce 2016: 529 901 Kč
Trvání projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017

„Pomoc uprchlíkům mě 
vymanila z chudoby.“

„Teď už si můžeme dovolit jídlo, na které jsme dříve neměli peníze.“Balíky trávy přinesly Juliet štěstí.

Uganda

Vybudovali jsme 146 nových latrín 
s umývárnou.

Postavili jsme 146 přístřešků pro osoby se 
speciálními potřebami.

Distribuovali jsme 790 hygienických
balíčků pro ženy.

Založili jsme 3 ženské komunitní skupiny 
a proškolili je o hygieně.

Založili jsme 2 mládežnické skupiny, 
zakoupili jim dva mlýnky na obilí 
a zaškolili je v jejich používání.

Organizovali jsme 15 osvětových setkání 
ve formě hudebních a divadelních 
představení, aby došlo ke zvýšení 
povědomí uprchlíků o hygieně a sanitaci.

Naše pomoc v táboře Rhino v roce 2016
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Porodní asistentky jsou hrdinky. Zachraňují životy, starají se o  dru-
hé, vyslechnou vás, když se potřebujete vypovídat. Grace (37 let) je 
jednou z nich. Sama je matkou čtyř dětí. Před sedmi lety opustila svůj 
městský život v hlavním městě Ugandy a odešla pomáhat uprchlíkům 
do tábora Rhino, jehož činnost podporuje CARE i díky pomoci českých 
dárců. Grace se v  táboře stará zejména o  ženy a  dívky, které utekly 
z válkou zmítaného Jižního Súdánu.

Za tři roky konfliktu našlo v táboře útočiště přes 80 000 lidí. Do tábora 
stále proudí 300 uprchlíků denně a zdejší kapacita již téměř nestačí. 
Většinu nově příchozích tvoří ženy a  dívky, které potřebují fyzickou 
i psychologickou podporu. Grace nedokáže odhadnout, kolika ženám 
tu za těch sedm let pomohla. Jsou ale případy, na které se zapome-
nout nedá.

„Před několika lety jsme tu měli případ matky, která žila dvacet kilo-
metrů od našeho zdravotního střediska a  měla velmi komplikované 
těhotenství. Její rodina si však zdravotní péči nemohla dovolit, a tak 
když žena začala rodit, utekla v zoufalství s velkými bolestmi do lesa, 
připravená zemřít,“ popisuje Grace. „Jako zázrakem ji našel přítel její 
rodiny a přivedl ji k nám. Děťátko se nám zachránit nepodařilo, ale 
matka přežila.“

Dnes jsou Grace a její kolegové schopni poskytnout péči většině žen 
s komplikovaným těhotenstvím. „Od doby, co jsme se zúčastnili ško-
lení CARE pro porodní asistentky, máme méně případů, které musíme 
převážet do krajské nemocnice,“ vysvětluje Grace. „Také jsme dostali 
nové zdravotnické vybavení, které nám pomáhá zachraňovat životy.“ 
Navzdory tomu však Grace každodenně svádí malé bitvy o to, jak do-
stat na kliniku ženy, které bydlí daleko od zdravotního střediska, či jak 
najít dostatek místa pro všechny pacientky.

„V  posledních letech u  nás pozoruji velký pokrok ve zdravotní péči 
o ženy, a to mě povzbuzuje v tom, abych ve své práci vytrvala,“ říká 
Grace. „Nechala jsem svou rodinu ve městě a  přišla jsem pomáhat 
jihosúdánským uprchlíkům. Ani na vteřinu jsem svého rozhodnutí 
nelitovala. Ženy mě tu potřebují a díky pomoci, kterou jim poskytuji, 
jsem sama našla vnitřní rovnováhu a pravé hodnoty nejen pro sebe, 
ale i pro své děti.“

Příběh pomoci:
Hrdinka z porodního sálu

Grace pracuje ve zdravotním středisku CARE uprchlického tábora Rhino v Ugandě.
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Čeho se ještě dožijeme? V  Aleppu dosáhla válečná zvěrstva takové 
úrovně, že už snad nemůže být hůř. Přesto se mnoho zdejších lidí obá-
vá, že situace bude dále eskalovat. Syřané svou zemi milují. Nepřejí 
si nic jiného než žít v míru ve svých domovech, podobně jako většina 
rodin všude po světě. Místo toho jsou Aleppané masakrováni přívalem 
bomb a raket.

V Sýrii zuří válka a v obležení se podobně jako Aleppo nalézá celkem 
16 oblastí. Je zde uvězněno přes jeden milion lidí. Přitom před válkou 
tu žily dva miliony lidí. Tisíce lidí přišly o život.

Od roku 2013 je v obléhaných městech kriticky omezen přístup k vodě 
a elektřině. Lidé jsou na pokraji sil. Mnozí nemají co jíst. Ceny potra-
vin neustále rostou a  jsou až třicetkrát dražší než v  hlavním městě 
Damašku.

Většina lidí už přišla o zdroj svých příjmů. Řada z nich přišla k nej-
různějším zraněním. Přesto se snaží přežít. Pomáháme jim, jak se dá. 
Stovkám žen jsme poskytli hospodářská zvířata nebo jsme jim nabídli 
rekvalifikační kurzy, například na kadeřnice nebo švadleny. Organizu-
jeme také kurzy první pomoci. Vše se ale hroutí s nedostatkem vyba-
vení, což je další důsledek obléhání.

V srpnu 2016 bylo jedno z našich středisek zničeno při náletech. Kro-
mě násilí naši činnost ohrožuje také nedostatek zdrojů. Loni jsme zís-
kali jen polovinu potřebných peněz. Potřebujeme stabilní podporu, 
abychom mohli i nadále pomáhat.

Nenapadlo nás, že válka v  Sýrii bude trvat tak dlouho. Na počátku 
krize jsme zakládali dětská centra, aby mohly děti pokračovat ve 
vzdělání. Nechtěli jsme, aby obětovaly svou budoucnost kvůli šílen-
ství dospělých. Jenomže válka pokračovala a  roky ubíhaly. Proto je 
dnes kromě matematiky a  arabštiny učíme také, co dělat v  případě 
leteckých útoků. To je ta nejzásadnější výuka, kterou nyní syrské děti 
potřebují: naučit se přežít uprostřed bombových útoků.

Aleppo v obležení potřebuje 
stabilní pomoc

Sýrie

Spolupracovník CARE a syrský mírový aktivista 
Majd al-Dik se angažuje v humanitární pomoci, 
vzdělávání dětí a emancipaci žen. Přinášíme 
vám jeho zápisky o stavu v obléhaném syrském 
městě Aleppo.

Prosinec 2016

Spolupracovník CARE Majd al-Dik
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Z  obléhaného města Aleppo muselo v  létě 2016 uprchnout přes 
36 tisíc lidí. Většina z nich se ukryla v rurálním okolí města. Lidé 
utíkali před vleklým bombardováním a několikrát se museli kvůli 
bezpečnosti přemisťovat. Proto také obdrželi jen malou nebo žád-
nou humanitární pomoc.

CARE proto na místo dodala přes 1700 hygienických balíčků (ob-
sahujících kbelík, mýdlo, hygienické vložky, tablety na čištění 
vody) a  zimních balíků (obsahujících deky, solární lampy a  izo-
lační rohože) celkem pro 10 230 potřebných osob v  okolí Aleppa. 
Tam, kde to bylo možné, jsme umožnili přístup obětí k  lékařské  
a psychosociální podpoře.

Financování
Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu projektu: 207 158 Kč
Trvání projektu: 30. 9. 2016 – 31. 3. 2017

Nouzová podpora pro 
komunity v Aleppu

CARE v syrské krizi dosud pomohla 
3,4 milionu lidí, a to zejména uprchlíkům 
v Jordánsku, Libanonu, Turecku a Egyptě.

Spolu s partnerskými organizacemi 
CARE poskytla životně důležitou pomoc 
2,26 milionu lidí přímo v Sýrii.

V uprchlických táborech v okolních zemích 
CARE podporuje ženy prostřednictvím 
ženských svépomocných skupin, 
zřizuje dětské a sportovní centrum 
s volnočasovými aktivitami pro děti, 
poskytuje psychosociální pomoc, 
organizuje dobrovolníky z řad obyvatel 
tábora, podporuje samosprávu tábora 
a provoz komunitních center.

13,5 milionu lidí v Sýrii potřebuje 
humanitární pomoc.

6,3 milionu lidí ze Sýrie je na útěku ze 
svých domovů před násilím: většina jsou 
vnitřně přesídlení lidé v rámci Sýrie, dále 
uprchlíci v okolních zemích (Jordánsko, 
Libanon, Turecko a Egypt) a jen malá část 
z nich hledá bezpečí v Evropě.

Více než 640 000 lidí žije v obklíčených
oblastech, které jsou zcela odříznuty od 
jakékoliv pomoci.

5,5 milionu lidí v Sýrii žije v oblastech, 
které jsou jen těžko dostupné 
humanitárním organizacím.

Více než 5 milionů lidí uprchlo do 
zemí sousedících se Sýrií, z toho přes 
2,9 milionu do Turecka, přes 1 milion 
do Libanonu, 660 tisíc do Jordánska, 
236 tisíc do Iráku a 120 tisíc do Egypta.

CARE pomáhá obětem syrské krizeŠest let války v Sýrii

Nejvíce ohrožené jsou ženy a děti.Vedle hmotné pomoci poskytujeme uprchlíkům také psychosociální podporu.

CARE poskytla uprchlíkům z Aleppa zimní oblečení.
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Dívkám ve vesnici Mulpani v nepálském regionu Dhading zrovna za-
čala velká přestávka, a tak svačí, švitoří v hloučcích a odpočívají před 
další hodinou. Jejich škola si v dubnu 2015 prošla dramatickými udá-
lostmi. Během ničivého zemětřesení se škola zhroutila jako mnoho ji-
ných budov v regionu. Díky CARE byla výuka znovu obnovena, a ačkoli 
se zatím vyučuje v provizorním přístřešku z vlnitého plechu, dívky jsou 
šťastné, že mohou dohnat látku zameškanou během několikaměsíční 
vynucené přestávky.

Také školu ve vesnici Banskharka v kraji Sindhupalchowk zničilo loň-
ské zemětřesení. Vesničané by rádi budovu školy co nejdříve znovu 
postavili, zatím jim však scházejí peníze. CARE zatím dětem poskytla 
velký stan, aby mohla výuka dále probíhat. Nyní se v něm každoden-
ně učí 20 dětí ve věku mezi 4 až 9 lety. Jedna sedmiletá žákyně však 
mezi dětmi chybí. Zahynula během katastrofy, a do školy se už nikdy 
nevrátí. Ředitel byl také dlouho pryč. Přes půl roku ležel v nemocnici, 
protože jej těžce poranily padající kameny.

Nepál zasáhlo na jaře 2015 silné zemětřesení o síle 7,8 a 7,3 stupně. 
CARE začala hned v  prvních dnech po katastrofě poskytovat huma-
nitární pomoc ve čtyřech z nejhůře postižených oblastí Nepálu. Do-
sud jsme i díky podpoře českých dárců pomohli více než 130 000 lidí 
a v Nepálu zůstáváme i nadále.

Humanitární pomoc CARE se bezprostředně po katastrofě zaměřila na 
poskytování přístřeší, jídla, vody a stavbu či obnovu kanalizace a hy-
gienických zařízení. CARE však na místě působí i v dlouhodobém ho-
rizontu, a to v oblastech reprodukčního zdraví, vzdělávání či pomoci 
při obnově obživy místních obyvatel. Našim cílem je posílit odolnost 
nejohroženějších komunit vůči přírodním katastrofám.

V dobách krize po přírodních katastrofách se vždy zvyšuje počet pří-
padů genderově podmíněného násilí. CARE proto v  Nepálu také vy-
tváří prostory pro ženy a dívky, kde se mohou cítit v bezpečí a mají 
přístup k informacím a vzdělání.
 

Financování
Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu projektu: 207 158 Kč
Trvání projektu: 1. 5. 2016 – 31. 10. 2017

Vynucená školní přestávka 
končí

Nepál

Přes 19 000 osob bylo proškoleno 
v budování bezpečnějších přístřešků.

Přes 27 000 osob získalo osivo 
a zemědělské nářadí.

Vybudovali jsme přes 800 latrín.

Na 19 místech jsme vybudovali či opravili 
vedení vody.

21 škol jsme vybavili krizovými plány 
a proškolili je o zemětřesení.

Celkem jsme pomohli více než 57 000 lidí 
ze 4 regionů postižených zemětřesením ve 
spolupráci se 464 místními organizacemi.

Jak pomáháme v Nepálu

Děti ve vesnici Banskharka v provizorní učebně ve stanu.Děvčata z vesnice Mulpani se opět mají kde učit.

CARE v Nepálu po zemětřesení opravuje také vodovody a infrastrukturu.
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Rozmary počasí způsobené klimatickými změnami jsou ve východ-
ní Africe nelítostné a způsobují neúrodu a hladovění. Mnohé rodiny 
v Etiopii zažily loni nejhorší sucho za posledních 35 let. Extrémním 
horkem utrpěla i zdejší zemědělská produkce. Statisíce rodin se staly 
závislými na potravinové pomoci. Jejich situace ale není bezvýchod-
ná.

S  podporou dárců CARE můžeme těmto rodinám pomoci od hladu 
a  podpořit je v  zemědělské soběstačnosti. Dostatek osiva či užiteč-
ná domácí zvířata jim zajistí trvalý zdroj obživy. Pomoc zahrnuje také 
zlepšený přístup k pitné vodě, budování studen a osvětu na poli hygi-
eny a sanitace, aby se snižovalo riziko onemocnění.

Pro Gebeyu Asmarel (45 let), která se sama stará o pět dětí, se taková 
pomoc stala životním zlomem. Dříve svou rodinu nedokázala uživit. 
Její děti hladověly a  byly často nemocné. CARE jí darovala pět koz 
a pět kuřat. V našem kurzu si osvojila udržitelné zemědělské postupy, 
a  tak se dnes její stádo koz rozrůstá. Ona i  její děti dnes mohou žít 
kvalitním a důstojným životem.
 

Financování
Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu: 207 158 Kč
Trvání projektu: 1. 4. 2016 – 31. 1. 2017

Pomáháme Etiopii řešit 
neúrodu

Etiopie

Akel Walle podporuje emancipaci v Etiopii.

Cílem projektu je podpora zapojení žen do rozhodování na různých 
úrovních, například prostřednictvím školení o manažerských schop-
nostech. S novými vědomostmi ženy v Etiopii získávají lepší přístup ke 
zdrojům obživy a mají zajištěnu potravinovou bezpečnost.

Součástí je rovněž osvěta mužů a chlapců, aby své ženy v emancipaci 
podporovali. Kurzy také přispívají ke snížení výskytu domácího násilí. 
Projekt během svého trvání zasáhne 100 tisíc členů komunity v 17 ob-
lastech Etiopie. Jedním z těchto lidí je i Akel Walle, který ve své ves-
nici Kebele Simada v severní Etiopii platí za uznávanou osobnost. Po 
smrti manželky se sám stará o tři děti. „Násilí na ženách považují muži 
v naší vesnici za oprávněné, pokud jejich manželka neplní dobře své 
tradiční úkoly,“ říká Akel. K úkolům žen přitom patří například nošení 
vody a péče o hospodářství. „Po smrti manželky jsem ale zjistil, že tyto 
úkony zvládne každý a může se do nich zapojit i muž. Diskuze o rolích 
pohlaví na kurzech CARE mě v mém přesvědčení utvrdily. Začal jsem 
tedy i sousedům vysvětlovat zásady rovnoprávnosti, postavil jsem se 
proti domácímu násilí. Doufám, že se nám s pomocí CARE podaří pře-
svědčit i další muže a my pak společně budeme lépe čelit suchu, eko-
nomickým problémům a dalším potížím, které v našem kraji máme.“

Financování
Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu: 207 158 Kč
Trvání projektu: 1. 4. 2016 – 31. 3. 2019

Podpora ženských práv
20 400 příjemců z chudých a zranitelných 
domácností (s důrazem na domácnosti 
samoživitelek a chudé ženy) obdrželo 
hmotnou pomoc.

2000 domácností si osvojilo lepší 
hygienické návyky.

560 rodin obdrželo hospodářská zvířata.

8 zdravotnických středisek jsme vybavili 
cisternami na vodu.

Jak pomáhaly české dary

Gebeya Asmarel je nyní soběstačná.
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Ženy s hendikepem jsou v Gruzii často odsunuty na okraj společnosti. 
Nevědí o svých právech a leckdy je jim znemožněno pracovat. Česká 
CARE proto podporuje jejich vzdělávání a zaměstnávání. Po dvou le-
tech trvání projektu jsem se na Kavkaz vydala na monitorovací ná-
vštěvu, abychom mohli zhodnotit dosavadní výsledky.

Má návštěva Gruzie začala brzkého červencového rána. Gruzínský 
venkov je chudý, lidé se živí především drobným zemědělstvím. V Sam-
tredii, která leží 200 kilometrů na západ od hlavního města, mne čekal 
intenzivní den plný setkání. Navštívila jsem neskutečně houževnaté 
ženy, které již v devadesátých letech založily neziskovou organizaci 
pro zdravotně postižené, i mladé aktivisty, kteří bojují za práva mužů 
a žen se zdravotním omezením tak, že jezdí po vesnicích a vyvracejí 
mýty, které o těchto lidech v komunitách často panují.

Den jsme zakončili setkáním s vedením zemědělské kooperativy, jež 
díky podpoře z Česka zaměstnala čtyři ženy s hendikepem. Dvě z nich 
jsou na vozíku a další dvě trpí závažným onemocněním, které je před 
lety vyřadilo z pracovního procesu. Ženy se na mne šťastně usmívaly 
a děkovaly za možnost pracovat. Mohou si teď dovolit například koupi 
léků, které potřebují. „Nemusím se bát začátku školního roku, protože 
vím, že pro své děti budu moci letos koupit vše potřebné,“ řekla mi 
jedna z nich.

Den nato jsme se ve městě Senaki setkali se zástupci soukromých 
firem, které hendikepované ženy zaměstnávají. Zjišťovala jsem od 
nich, jaké jsou největší překážky spolupráce s  lidmi s  postižením, 
a překvapilo mě, jak moc je situace konkrétního jednotlivce závislá na 
mínění nejbližších. V Gruzii dosud přetrvává o  lidech se zdravotním 
postižením řada negativních stereotypů. Nezřídka se stane, že členo-
vé rodiny brání styku hendikepovaných s okolím, protože se za jejich 
postižení stydí.

Řešili jsme proto, jakým způsobem pracovat s rodinami a komunitou 
co nejefektivněji a probírali jsme konkrétní nápady na zapojení osob 
se znevýhodněním do běhu firmy prostřednictvím sociálního podniku. 
Sociální podnikání je v  Gruzii nový koncept a  CARE je jeho průkop-
níkem. Během hovorů s místními jsem si připomněla, jak důležitá je 
diskuse a společné hledání řešení.

Má další cesta vedla do horských vesniček Ushafati a Nosiri. Navštívili 
jsme zde dvě zapojené kooperativy. Jedna se zaměřuje na zpracování 
lískových ořechů, které jsou pro tuto oblast typické, a druhá si díky 
projektu pořídila stroj na sušení a balení ovoce. Podpořené ženy mají 
na starosti obsluhu balících strojů a třídění, mytí a krájení ovoce.

Dvě ze zaměstnaných žen mají mentální postižení. I ony velice oceni-
ly, že se mohou zapojit do projektu a být prospěšné. Nechtěly sedět 
doma a být na obtíž, chtěly něco dělat. A tak majitel továrny, jakmile 
se dozvěděl o projektu, vymyslel pro tyto ženy uplatnění. Ty teď při 
práci u strojů na třídění oříšků mohou pracovat podle svého tempa.

Posledního dne mého pobytu jsme navštívily českou ambasádou v Tbi-
lisi. Po setkání s rozvojovým atašé, jehož jsme seznámily s výsledky 
projektu a dalšími plány české CARE v Gruzii, jsme si s kolegy z kav-
kazské CARE shrnuli své poznatky a naplánovali budoucí aktivity na 
podporu hendikepovaných žen. Byly to velice intenzivní dny a z Gru-
zie jsem se do Česka vrátila se spoustou nápadů, jak vytvářet lepší 
pracovní příležitosti pro hendikepované ženy. Náš projekt bude po-
kračovat i v roce 2017.

Petra Antošová
programová vedoucí CARE ČR

Společně pomáháme 
hendikepovaným ženám

Gruzie

Programová vedoucí české CARE Petra Antošová s příjemkyní pomoci Ředitel české CARE Jan Koubek Kejzlar s ženami, které mohou opět pracovat.

Díky projektu získalo přes 250 žen 
s hendikepem lepší pracovní příležitosti.

Projekt byl podpořen z prostředků 
České rozvojové agentury a Ministerstva 
zahraničních věcí ČR v rámci Programu 
zahraniční rozvojové spolupráce v letech 
2015–2017. Spolufinancován je z darů 
českých dárců CARE.

Jak pomáhá CARE v Gruzii

Financování
Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci 
programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR: dotace 1 milion Kč
Spolufinancování CARE ČR v roce 2016: 659 760 Kč
Trvání projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
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Leila žije s dcerou v městečku Senaki v západní Gruzii ve skromném 
dvoupokojovém bytě. Během svého života se potýkala s  bolestnými 
problémy, ale navzdory tomu, že tragicky přišla o syna i manžela, ni-
kdy neztratila naději, motivaci a radost ze života.

Leila byla šťastně vdaná a měla dvě děti. Její životní vášní byla hudba, 
pracovala jako učitelka v hudební škole. Pak se jí však život obrátil na-
ruby. Na začátku devadesátých let, po rozpadu Sovětského svazu, za-
žila Gruzie drsné změny doprovázené občanskou válkou a chudobou. 
Region Samegrelo se octil v rukou zločineckých gangů, které okrádaly 
místní obyvatele a narušovaly jejich životy. Jednoho večera roku 1993 
šla Leila domů se svým dvaadvacetiletým synem. Najednou zaslechli 
výstřely. Než stačili najít úkryt, zabila Leilina syna zbloudilá kulka. 
„Ztráta mého milovaného syna mi vzala část mé duše, od té doby se 
necítím sama sebou,“ vzpomíná Leila se smutkem. Leila se však snaži-
la být oporou pro ostatní členy rodiny. Pracovala, starala se o nemoc-
ného manžela a dceru. Těžkým časům ještě ale nebyl konec. Leilin muž 
se nevzpamatoval z tragické synovy smrti a zemřel dva roky po něm. 
Leila byla zaplavena žalem a bolestí natolik, že to mělo dopad na její 
zdraví. Prodělala mrtvici, která jí odsoudila k životu na invalidním vo-
zíku. Musela opustit práci v hudební škole a byla odkázána na pasivní 
život doma, který pro ni byl neúnosný.

V roce 2015 začala česká CARE s finanční podporou Ministerstva za-
hraničních věcí ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce na Kavka-
zu pomáhat ženám s postižením. V gruzínských obcích Abasha, Sam-
tredia a Senaki nabízí CARE těmto ženám příležitost výdělku.

V Senaki se do projektu zapojila kooperativa Soplis Imedi, která pro-
dukuje ořechy. Pro Leilu vytvořili speciální pracovní pozici, kterou 
může vykonávat i při svém zdravotním stavu. „Tato příležitost přišla 
jako zázrak, moc jsem se toužila vrátit do práce i přes svůj zdravotní 
stav,“ říká Leila. „Jsem šťastná, že můžu opět pracovat. Už nejsem od-
říznutá od světa a nevisím na krku své dceři,“ dodává jedním dechem.

Vedoucí kooperativy (na snímku) každý den Leilu doveze do práce 
a zpět domů. Tvrdí, že je Leila vzorem síly a optimismu pro všechny 
zaměstnance. Příběh Leily zároveň ukazuje, že podpora lidí v  nouzi 
může působit jako katalyzátor pozitivní změny ve společnosti.

Příběh pomoci:
Žena, která se nevzdává

„Jsem šťastná, že můžu opět vést společenský život,“ říká příjemkyně pomoci Leila.
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Oslavili jsme 
s vámi 70 let CARE

„Chovám velkou úctu k lidem, jejichž životním poslá-
ním je pomoc lidem v  nouzi. Setkání s  nimi je obo-
hacujícím a zároveň i alarmujícím impulsem pro mne, 
člověka žijícího na jednom z nejlepších míst na světě.“

„Bylo mi 8 let, když jsme si šly s maminkou na poštu vy-
zvednout balíček CARE. Byly jsme tři děti školního věku 
a po válce se narodil ještě jeden bratr. Potraviny, šatstvo, 
otop – to všechno bylo na příděl. My jsme měli to štěstí, že 
jsme dostávali balíky CARE. O obsahy zásilek jsme se děli-
li se sousedy v ulici. Dnes si těžko může někdo představit 
naši dětskou radost nad tabulkou čokolády či konzervou 
loupaných buráků. Rodiče nám vyprávěli o  humanitární 
pomoci z  Ameriky, která nebyla válkou tolik postižena 
jako Evropa. Ta čtyři písmena C.A.R.E. nám dětem jaksi 
prozářila ta poválečná léta, protože balíčků s potravinami 
nám mezi lety 1946–1948 několik a jejich doručení vždyc-
ky znamenalo velkou kupu radostí pro nás i kamarády ze 
sousedství.“

Marie Mazalová (79 let),
Adamov, příjemkyně pomoci CARE

CARE v roce 2016 oslavila 70 let své existence a pomoci lidem v nouzi 
po celém světě. Česká oslava 70 let CARE se konala 4. října 2016 v His-
torickém sále pražské Novoměstské radnice pod záštitou Velvyslanec-
tví USA. Akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře společnosti 
EPG Varyáda a skutečnosti, že se všichni účinkující rozhodli vystoupit 
bez nároku na honorář.

Během vzpomínkového večera zazněly příspěvky velvyslance USA An-
drewa Schapira a  zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČR. Novi-
nářka a  fotografka Lenka Klicperová hovořila o  svých zkušenostech 
z krizových oblastí a pan Viktor Ondřej Schneider vzpomínal na po-
moc, již CARE v Československu poskytovala po druhé světové válce.

Součástí programu byla vernisáž výstavy „We CARE: příběhy pomoci 
ve fotografii“ a koncert jazzové klavíristky Beaty Hlavenkové.

Děkujeme všem účinkujícím a lidem, kteří pomohli akci uspořádat bez 
nároku na honorář. Náš dík patří zejména těmto lidem:
Beata Hlavenková, Petra Burthey, Lukáš Jan Marek

Beata Hlavenková
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Výstavu fotografií zachycujících rozmanitost příběhů pomoci a nadě-
je v zemích, kde působí CARE, jsme uspořádali u příležitosti našeho 
sedmdesátého výročí. 70 let existence CARE provází pomoc lidem 
zasaženým válečnými konflikty, přírodními katastrofami, dopady 
klimatických změn a  chudobou. Deset velkoformátových fotografií 
tuto činnost dokumentuje. Začátkem roku 2017 se výstava na měsíc 
přesunula do Karlových Varů, kde si ji mohli prohlédnout návštěvníci 
OC Varyáda.

10/2016, Galerie ve Věži, Novoměstská radnice, Praha

Ve spolupráci s  Jihočeskou vědeckou knihovnou jsme v  jižních Če-
chách představili putovní výstavu Tváře pomoci. Ta na deseti panelech 
přibližuje podoby humanitární pomoci a rozvojové spolupráce CARE. 
Výstava připomíná, že hlavním krédem každého rozvojového projektu 
by měl být důraz na pomoc k soběstačnosti. Zejména příběhy silných 
žen a podporujících mužů z Afriky a Asie ukazují, proč je důležité po-
silovat roli žen v  chudých zemích. Často totiž stačí jen velice málo, 
aby se i  v  těch nejchudobnějších oblastech na světě leccos změnilo 
k lepšímu. I díky darům z Česka získávají miliony nejohroženějších lidí 
šanci na lepší budoucnost.

6/2016, Jihočeská vědecká knihovna, České Budějovice
10–12/2016, Městská knihovna – Vajgar, Jindřichův Hradec

Výstava fotografií We CARE Putovní výstava Tváře pomoci

Výstavy příběhů pomoci



18

Výroční zpráva 2016 | CARE Česká republika

Projekty     53 %

Fundraising, osvěta a propagace 41 %

Administrativní výdaje   6 %

Finanční zpráva 2016

VýKAZ ZISKŮ A ZTRáT A ROZVAHA PRO ÚČETNí JEDNOTKY KE DNI 31. 12. 2016 (V TISíCíCH KČ)
Aktiva 2015 2016

Zásoby celkem 0 104

Pohledávky celkem 125 496

Krátkodobý finanční majetek celkem 3847 3308

Jiná aktiva celkem 2750 2750

Aktiva celkem 6722 6658

Pasiva 2015 2016

Vlastní zdroje celkem 6722 6265

Jmění celkem 1463 6149

Výsledek hospodaření celkem 4686 116

Cizí zdroje celkem 573 393

Dlouhodobé závazky celkem 0 0

Krátkodobé závazky celkem 573 393

Jiná pasiva celkem 0 0

Pasiva celkem 7709 6658
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Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 3592 0 3592

Osobní náklady 1962 0 1962

Daně a poplatky 0 x 0

Ostatní náklady 32 0 32

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv x x x

Poskytnuté příspěvky 4695 0 4695

Daň z příjmů 0 0 0

Náklady celkem 10281 0 10281

Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Provozní dotace 3000 0 3000

Přijaté příspěvky 7334 0 7334

Tržby za vlastní výkony a zboží 75 0 75

Ostatní výnosy 3 x 3

Výnosy celkem 10337 0 10337

Výsledek hospodaření před zdaněním 131 0 131

Výsledek hospodaření po zdanění 131 0 131
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We CARE – 
díky Vám
Děkujeme našim 
7766 dárcům.
a všem příznivcům, kteří naši práci podporují pravidelně!

Díky trvalým příspěvkům můžeme naše projekty plánovat 
a realizovat dlouhodobě a efektivně. V roce 2016 nás
významně podpořili: Tiráž
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CARE Česká republika z. s.
Jana Masaryka 252/6, 120 00 Praha 2
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