Diakonie ČCe –
StřeDiSko humanitární
a rozvojové SpolupráCe

Výroční zpráVa
za rok 2014

úVod

vážení přátelé,
rok 2014 přivedl do střediska nové pracovníky a přinesl další rozvoj činnosti.
Vážíme si ocenění naší práce soutěží
neziskovka roku. ze 135 přihlášených
organizací vybírala odborná komise ty
nejlepší a naše teprve čtyřletá organizace se dostala na druhé místo
v kategorii středních neziskovek. úspěch nás těší a ovšem
také motivuje k další práci!
v zahraničí jsme zahájili práci
v několika nových lokalitách
a s novými partnery. nabídli jsme
prostor
pro
vzdělání
a výměnu
zkušeností farmářům v Moldavsku
a v kambodži. V uprchlických táborech
na západě Myanmaru/Barmy se
rozběhla
unikátní
spolupráce
v protipožární ochraně. pomohli jsme
lidem zasaženým konﬂiktem na Ukrajině.

prohlubovali jsme také součinnost
s partnery, se kterými jsme v předchozích letech ušli kus cesty. V Gruzii
a Moldavsku jsme rozšířili kooperaci
v sociální oblasti, v Etiopii jsme pokračovali podporou podnikání i zemědělství. pomáháme syrským uprchlíkům
v Jordánsku.
V České republice jsme loni nemuseli zasahovat při povodních. proto jsme mohli
věnovat síly těm, kdo se
stále ještě vyrovnávali s následky povodní z roku 2013,
a také přípravě na možné příští
povodně.
na konci roku nás potěšil ohlas naší
první aukce uměleckých děl. navázali jsme užitečné kontakty s umělci
i dárci. V této tradici chceme pokračovat i v dalších letech.

a co nás čeká v roce 2015? Budeme
rozvíjet dosavadní spolupráci s našimi
partnery – českými i zahraničními neziskovými organizacemi, jednotlivci,
úřady i ﬁrmami. Jde nám o to, aby naše
práce přinesla na mnoha drobných
místech konkrétním lidem trvalé
změny v oblasti vzdělávání, rozhodování, způsobů práce i vedení komunit.
I nadále chceme podněcovat samostatnost a soběstačnost lidí, se kterými se v naší práci setkáváme.
Děkuji všem vám, kdo se na naší
práci podílíte – ať už každý den nebo
ve volných chvílích… kdo nás podporujete – myšlenkou, slovem, darem…
kdo vnímáte, že tuto práci děláme také
Vaším jménem… Všem Vám, kdo na
bídu našeho světa neodpovídáte
trpnou netečností, ale tvořivou jiskrou.
jan Dus
ředitel střediska

diakonie čCE – Středisko HrS
Výroční zpráva za rok 2014
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o náS
StřEdISko HUManItární
a rozVoJoVé SpolUpráCE
Jsme nezisková organizace, součást Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Společně s Vámi přispíváme ke globálnímu rozvoji a pomáháme lidem při
humanitárních katastrofách. Jsme členem ACT Alliance a FoRS.
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Mapa proJEktů

poskytujeme humanitární pomoc
v české republice, především při
povodních
sledujeme situaci ve světě
a pomáháme při humanitárních
katastrofách
organizujeme zahraniční
rozvojovou činnost
školíme dobrovolníky a vysíláme
dobrovolníky v rámci čr i do
zahraničí
vzděláváme veřejnost
v problematice rozvojové
spolupráce a humanitární pomoci
od roku 2014 nabízíme semináře
pro učitele základních škol
v oblasti globálního rozvojového
vzdělávání
spolupracujeme s dalšími
organizacemi v čr i v zahraničí
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víme.
Celý svět nezachráníme. přesto má
cenu věci měnit. pojďte do toho také!
věříme.
naše práce má smysl. přidejte se!
objevujeme.
Existují přece jiné možnosti, skryté
schopnosti a nové cesty. Hledejte je
s námi!
umíme.
Jsme profesionálové a stále se učíme
od lidí kolem nás. I od Vás!
Baví nás to.

Stavíme liDi na nohy.
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zEMědělStVí
kaMBodža

3 648 lIdí

EtIopIE – CHUko

14 560

Kambodža patří mezi nejchudší země jihovýchodní Asie. Chudoba se týká velké
části obyvatel venkova. Hlavním zdrojem obživy lidí je zemědělství. Ve velmi
úrodné oblasti Battambang se pěstuje hlavně rýže. Dalšími zdroji obživy jsou
ryby z řeky, ovoce a příležitostná nájemná práce. Mnoho lidí dočasně odchází za
prací do Thajska.

příMo podpořEno
2 188 žEn a 1 460 MUžů

Hlavním zdrojem obživy obyvatel v oblasti Chuko je pěstování plodin a chov
dobytka. Zemědělci jsou závislí na tradičním způsobu hospodaření a na
nepředvídatelných dešťových srážkách. Výnosy z hospodaření jsou malé, není
dost potravin pro vysoký počet obyvatel. Půdy je stále méně a často je velmi
vyčerpaná. Chybí kvalitní zdravotní služby a nezávadná voda.

doMáCnoStí podpořEno CElkEM,
to znaMEná:

pan phain phon je ženatý a má
pět dětí, jedno z nich je
nemocné. aby pan phain phon uživil
rodinu a zaplatil léčení dítěte, odcházel
často za prací daleko mimo domov
a rodina zůstávala bez prostředků.
pan phon získal při školení
znalosti potřebné k efektivnímu
pěstování zeleniny i osivo,
nářadí a vstupní kapitál. nyní
pěstuje kukuřici, okurky,
fazolky, vodnici a různé odrůdy
zelí. Vlastnoručně vypěstovaná
zelenina zlepšila stravování rodiny.
na trhu rodina prodává přebytky, které
nespotřebuje pro sebe, a měsíčně si
tak vydělá kolem 1375 kč.

podporujeme obyvatele vesnic
v podnikání v zemědělství, učíme
je užívat nové zemědělské technologie
a současně chránit životní prostředí.
Usilujeme
o posílení
občanské
společnosti, která bere ohled na
nejchudší a do rozhodování v komunitách
začleňuje i mladé lidi a ženy.
naši
partneři
z kaWp
organizovali školení pro
farmáře,
například
v pěstování organické rýže,
zeleniny,
jejich
skladování
a zpracování po sklizni. Školení
dostaly také rodiny, které chovají ryby
nebo hospodářská zvířata.
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64 174 lIdí nEpříMý UžItEk
41 591 žEn a 22 583 MUžů
název projektu: Sociální
harmonizace a podpora obživy
v komunitách
Finance: 2 235 666 kč
partneři:
•

BfdW/EEd – Brot für die
Welt/Evangelischer
Entwicklungsdienst

•

kaWp – krom akphiwat phum

•

česká rozvojová agentura

Web: http://www.spolu.diakonie.cz/
projekty-v-zahranici/kambodza/
tento projekt byl podpořen z prostředků
české rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí čr v rámci programu
zahraniční rozvojové spolupráce

podpořili jsme zemědělské kooperativy
a komunitní organizace ﬁnančně a také
prostřednictvím budování jejich kapacit.
Spolupracujeme
také
v oblasti
snižování rizika katastrof.
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zEMědělStVí

Farmář Wondimu Yunka žije
s rodinou v blízkosti městečka
Chuko. V ensetovém sadu Wondimu
připraví za dva měsíce kvalitní kompost
na enset i ostatní políčka. část ensetu
(enset je obrovská bylina, jinak také falešný banánovník) je hnojena kompostem, část ne. Jasně viditelný rozdíl
mezi poli ukazuje přednosti
metody dalším farmářům. na
polích Wondimu vybudoval
drenážní kanálky, které v případě potřeby odvedou vodu
mimo pole. pěstuje kávovník, fazole a kukuřici. Vlastní několik krav a
hnůj využívá na přípravu kompostu.
z mléka vyrábí máslo a přebytky může
prodat na blízkém trhu. zemědělské
úspěchy Wondimu Yunky inspirují ostatní farmáře a dobrá praxe se šíří.

Farmáři byli proškoleni v šetrných zemědělských technikách. nově zavedený chov včel zajistí
rodinný příjem a nezatěžuje okolní krajinu. Byly vybudovány dva uzavřené
prameny, ze kterých čerpá kvalitní
vodu 580 domácností. ženy mají nové
možnosti zaměstnání: například
ženské družstvo Baratu dostalo
solární sušičku ovoce a vyrábí
výborný sušený ananas.

27 405 MUžů a 27 250 žEn

název projektu: zajištění obživy
v oblasti Chuko, fáze III
Finance: 5 023 308 kč
partneři:
•

BfdW/EEd – Brot für die
Welt/Evangelischer
Entwicklungsdienst

•

EECMY/daSSC/SCES – Ethiopian
Evangelical Church Mekane
Yesus/development and Social
Services Commission/South Central
Ethiopia Synod

podpořili jsme 14 560 domácností, takže rozšířily zemědělskou výrobu, zvýšily svůj příjem
a zlepšily svůj zdravotní stav. Farmáři
mohou zajistit sobě i své rodině jídlo
po celý rok, oblečení, důstojné bydlení
a školní docházku pro děti. ženy jsou
samostatnější a nezávislejší. obyvatelé vesnic aktivně ovlivňují své okolí
a podílejí se na ochraně životního prostředí.

•

česká rozvojová agentura

Web: http://www.spolu.diakonie.cz/
projekty-v-zahranici/etiopie
tento projekt byl podpořen z prostředků
české rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí čr v rámci programu
zahraniční rozvojové spolupráce
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zEMědělStVí
MoldaVSko

175 Škol

GrUzIE

8 dílEn

Moldavsko prošlo v posledních dvaceti letech transformací zemědělství, obrovské
kolchozy se rozpadly a lidé dostali zničené objekty. Obyvatelé země jsou závislí
na produkci místních dodavatelů, ale navzdory poptávce žije většina drobných
zemědělců na hranici chudoby. Na severu Moldavska jsou velmi dobré přírodní
podmínky k pěstování zeleniny, chování skotu a produkci mléka.

FarMářSkýCH polníCH

Lidé s mentálním postižením v Gruzii se nemohou zapojit do běžného
společenského života, nemohou se vzdělávat ani bez problémů absolvovat
terapeutické aktivity. Ve většinové společnosti přetrvávají předsudky o jejich
životě, potřebách i schopnostech.

(SoCIotErapEUtICkýCH)
podpořEno

lidia
pracovala
jako
prodavačka a její manžel na
jatkách. po pádu Sovětského svazu a
následné privatizaci oba o práci přišli.
Manžel lidie navíc trpí silnou
cukrovkou, proto těžko hledal práci.
díky
podpoře
organizace
pro
Cooperare regionala si postupně
začali kupovat telátka a časem
také
dojnice.
„navštívili
jsme při návštěvě v české
republice farmu pana Millera,
který jezdí s dodávkou po
městě a prodává lidem mléko
a mléčné výrobky. to by se mi jednou
také líbilo,“ říká lidia.

Byly založeny Farmer Field
Schools, „farmářské polní školy“.
Školení pro farmáře se konají na
vybraných farmách během celého
pěstebního roku.
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11 zEMědělCů
z MoldaVSka naVŠtíVIlo čr

pomáháme prosadit učební obory jako
chov dojných krav, živočišnou výrobu
a pěstování zeleniny do učebních
osnov vyšších odborných škol.
zatím tří kurzů se účastnili
studenti i zemědělci. díky
navázaným vztahům někteří
studenti už teď vědí, u kterého
farmáře budou moci hledat zaměstnání.

6 praCoVníků
naVŠtíVIlo čr

název projektu: zlepšení
zemědělské výroby a zpřístupnění
trhu farmářům na severu Moldavska
Finance: 4 761 364 kč
partneři:
•

HEkS – Hilfswerk der Evangelischen
kirchen Schweiz

•

proCore – pro Cooperare regionala

•

česká rozvojová agentura

Web: http://www.spolu.diakonie.cz/

paní Marina žije v tbilisi v Gruzii, je vdaná, pracuje v domácnosti. Má dvě děti, dívku a chlapce.
osmnáctiletá dcera nino žije s mentálním postižením. od malička chodila do
školy. ale po ukončení školy bylo
zřejmé, že bez další pomoci nebude
svoje schopnosti rozvíjet. Ve volném čase seděla doma, dívala
se z okna a nejevila o nic
zájem.

projekty-v-zahranici/moldavsko-1
tento projekt byl podpořen z prostředků
české rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí čr v rámci programu

Stavíme na principu „aby trh pracoval pro
chudé“, M4p. zajistili jsme vzdělávání
chovatelů skotu a pěstitelů zeleniny
a podporu při nastavení výrobního řetězce.
Jedenáct moldavských farmářů navštívilo
českou republiku a setkání s českými
zemědělci a nabyté znalosti je povzbudily
k rozvoji a modernizaci vlastních farem.
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SoCIální proJEktY

zahraniční rozvojové spolupráce

poslední dva roky nino dochází do denního centra apnSC
v tbilisi pro lidi s postižením. Má přátele a zájmy a je mnohem otevřenější.
lidé v okolí si toho všímají a jejich pohled na nino a její schopnosti se mění.

apSnC nabízí ve svém denním centru v tbilisi možnost padesáti
sedmi
dospělým
lidem
s mentálním postižením rozvíjet své
schopnosti a dovednosti a smysluplně
trávit svůj volný čas. Chce prolomit
mlčení a rozpaky, které se v Gruzii s životem těchto lidí pojí.

název projektu: podpora
integrace dospělých lidí
s mentálním postižením v Gruzii
Finance: 5 753 202 kč
partneři:
•

BfdW/EEd – Brot für die Welt –
Evangelischer Entwicklungsdienst

•

apnSC – association for people in
need of Special Care

provedli jsme pracovníky
apnSC strategickým plánováním. V září 2014 přijelo šest
pracovníků apnSC do české
republiky, seznámili se sociálním
systémem v české republice, sociálními službami poskytovanými v čr
a jejich ﬁnancováním. díky projektu
jsme pořídili materiál a vybavení pro
osm
socioterapeutických
dílen
v apnSC.

•

česká rozvojová agentura

Web: http://www.spolu.diakonie.cz/
projekty-v-zahranici/gruzie
tento projekt byl podpořen z prostředků
české rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí čr v rámci programu
zahraniční rozvojové spolupráce
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SoCIální proJEktY

podpora podnIkání

MoldaVSko

8 oBCí

EtIopIE – BaHIr dar

40 dětí

Moldavsko patří mezi nejchudší země Evropy. Mnoho lidí v produktivním věku proto
odchází za prací do zahraničí a zanechává doma své děti v péči prarodičů či
vzdálených příbuzných. V zemi zůstává mnoho tzv. sociálních sirotků a opuštěných
starých lidí s příjmy, které často nevystačí ani na základní životní potřeby.

noVě zapoJEno – CElkEM 22

V Bahir Daru na severu Etiopie žije veliké množství dětí ve velmi chudých rodinách
a sirotků, kteří žijí odkázáni sami na sebe. Je zde vysoká nezaměstnanost a mnoho
sirotků ani po ukončení vzdělání a dosažení dospělosti nenajde práci. Ženy
samoživitelky jsou odkázány na pomoc druhých, starají se o své děti a často také
o děti po svých příbuzných.

Školné, potraVInY, lékY, oBlEčEní

„nemám děti, nevdala jsem
se. Jsem proto celé dny sama.
pravidelně za mnou chodí jen sociální
pracovnice. nevím, co bych bez ní
dělala,“ říká paní Valentina tampei
z moldavské vesnice Ciolacul Vechi.
„dala bych celý můj majetek, dům
i pozemky za to, abych mohla
dožít zbytek života v nějaké
rodině.“ Sociální pracovnice
přichází pravidelně za paní
Valentinou, nakupuje jí, pere
prádlo. V domě nejsou kamna,
proto s sebou přináší také teplé
jídlo.
zkušenosti klientů i zdravotních sester
potvrzují potřebnost domácí péče.
Sestra je víc, než zdravotní sestra
nebo ošetřovatelka. nahrazuje přítele,
uklízečku nebo psychologa. lidé občas
zavolají a chtějí jen s někým mluvit.

projekt
domácí
péče
v regionech severozápadního
Moldavska pomáhá zajistit seniorům
důstojné stáří. podpořili jsme ﬁnančně
domácí zdravotní a sociální péči pro
seniory ve třech obcích a mobilní tým.
pomohli jsme uskutečnit vzdělávací
a osvětové aktivity. zaměřili jsme
se na posílení profesionálního
přístupu
místních
obcí
k domácí péči.

59 695 náVŠtěV
U 1709 klIEntů

název projektu: rozvoj služeb
domácí péče CaSMEd II
Finance: 10 189 540,65 Czk
partneři:
•

HEkS – Hilfswerk der evangelischen
kirchen Schweiz

•

CaSMEd – Centre for Social and
Medical assistance at domicile

•

česká rozvojová agentura

Web: http://www.spolu.diakonie.cz/
projekty-v-zahranici/moldavsko-1

V červenci 2014 navštívili
pracovníci
CaSMEd
a tři
starostové
českou
republiku.
Sociální pracovníci navázali partnerství
s některými středisky diakonie a jinými
nevládními organizacemi a seznámili
se s českým sociálním systémem.
Moldavští a čeští starostové sdíleli
zkušenosti v poskytování sociálních
služeb ve městech a vesnicích.

tento projekt byl podpořen z prostředků

dvaadvacetiletý
aderajew
Worku Sitotaw těžko hledal práci
kvůli zdravotnímu postižení, může chodit jen pomalu a s holí. Stará se o svou
dvanáctiletou sestru. Jako čistič bot vydělával asi 20 birrů denně, asi 20 kč.
díky ﬁnanční podpoře a školení rozšířil
nabídku, naučil se hospodařit
s penězi a jednat se zákazníky.
Boty teď také prodává a opravuje. Svou prací aderajew
umožňuje sestře chodit do
denní školy. po práci navštěvuje aderajew večerní školu.

české rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí čr v rámci programu
zahraniční rozvojové spolupráce

nyní vydělá aderajew okolo 50 birrů
denně. zaplatí školné, pronájem a energie, další peníze si spoří. Chtěl by se naučit vyrábět boty z různých druhů
materiálů. touží po motorce, která by ho
rychleji dopravila do školy a po městě.

projekt podporuje vlastní aktivitu, soběstačnost a nezávislost
ohrožených dětí, mladých lidí a žen samoživitelek. Šest lidí zapojených do
projektu jsou lidé s postižením, jiní jsou
HIV pozitivní.

38 MladýCH lIdí; 78 žEn
ŠkolEní, VStUpní kapItál

název projektu: podpora žen,
dětí a mladých lidí v Bahir
daru/Etiopie
Finance: 2 187 272 kč
partneři:
•

EECMY/daSSC/nCES Ethiopian
Evangelical Church Mekane

děti chodí do školy a mají díky
vzdělání před sebou otevřenou
budoucnost. Mladí lidé a ženy
nabyli potřebné znalosti, dovednosti, dostali peněžitý
vklad do začátku podnikání a
mají podporu ve svépomocné
skupině. Výsledkem je ekonomická
nezávislost, sebevědomí a respekt.
Všichni jsou inspirací pro své okolí, jejich činorodost pozitivně působí na komunitu. Spolupráce s místní organizací
zaručuje, že podpora směřuje k těm
nejpotřebnějším.

Yesus/development and Social
Service Commission/north Central
Ethiopia Synod
•

aMarE onlus, associazione Famiglie
adottive

•

Evangelisch-lutherische Gemeinde
Bad Salzuﬂen

•

českobratrská církev evangelická

•

česká rozvojová agentura

Web: http://www.spolu.diakonie.cz/
projekty-v-zahranici/etiopie
tento projekt byl podpořen z prostředků
české rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí čr v rámci programu
zahraniční rozvojové spolupráce
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zaHranIční HUManItární poMoC
JordánSko/SýrIE

5 100 rodIn

MYanMar/BarMa

799 Balíků

Od roku 2011 zuří v Sýrii občanská válka, kvůli které muselo obrovské množství
lidí opustit svůj domov. Mnozí z nich našli útočiště v jordánském uprchlickém táboře
Za´atarí v severním Jordánsku, který je s počtem přes 80 000 obyvatel druhým
největším uprchlickým táborem na světě. Život v táboře je poznamenán
nedostatkem soukromí. Koupelny a toalety jsou společné, chybí hygienické potřeby.

doStalo HYGIEnICkoU SadU;
CElkEM pro 25 000 oSoB

V roce 2012 došlo ve státě Rakhine na západě Myanmaru/Barmy ke střetům
mezi příslušníky budhistické a muslimské komunity, Rohingyi. Konﬂikty přinesly
ztráty na životech a přes 140 000 osob, především Rohingyiů, muselo uprchnout
ze svých domovů. V jednadvaceti uprchlických táborech žije skoro 70% vnitřních
přesídlenců. V jednotlivých táborech přebývá až 15 000 lidí.

nEpotraVInoVé poMoCI pro rodInY

Centrum
peace
oasis
organizuje v táboře kurzy pro
mladé lidi. Jeden muž si otevřel
holičský
krámek
blízko
svého
karavanu. čtyřiadvacetidenní kurz by
rád prodloužil na dvojnásobek, aby
získal větší praxi. Jeho krámek je
v provozu
ráno
a večer,
potřeboval by ale víc nástrojů.
Mladá žena má otevřeno ve
svém
karavanu
jako
kosmetička
hlavně
odpoledne, dopoledne působí
jako
dobrovolnice
pro
neziskovou organizaci. Jiná žena už
doma pracovala jako kadeřnice
a přinesla si do tábora všechny
pracovní nástroje.

důležitou částí monitorovací
cesty v prosinci 2014 byla
návštěva denního psychosociálního
centra peace oasis. Mladí obyvatelé
tábora zde mohou získat odbornou
pomoc při řešení emocionálních
a psychologických traumat a v kurzech
se připravují na možné budoucí
povolání mimo tábor.
Většina uprchlíků má jen
minimální
vybavení
domácnosti. V létě dostalo
přes 5 100 syrských rodin
hygienickou sadu, která odpovídá
potřebám pětičlenné rodiny na dva
měsíce. to přispělo nejen k osobnímu
pocitu důstojnosti zvláště žen, ale
i k veřejnému zdraví v táboře.
Během roku 2014 proběhlo po české
republice deset přednášek o životě
syrských
uprchlíků
v Jordánsku
a konkrétně v uprchlickém táboře za’atarí.
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10 přEdnáŠEk
po CElé čESké rEpUBlICE

název projektu: zajištění
hygienických potřeb obyvatelům
syrského uprchlického tábora za’atarí
v Jordánsku
Finance: 3 872 375 kč
partneři:
•

lWF Jordan – lutheran World
Federation Jordan

•

Ministerstvo zahraničních věcí čr

Web: http://www.spolu.diakonie.cz/
projekty-v-zahranici/jordansko-syrie
tento projekt byl podpořen z prostředků
Ministerstva zahraničních věcí čr.

pan Mang žije se svými šesti
dětmi v uprchlickém táboře thea
Chaung. doma měl Mang malý krámek
s krmením pro zvířata, v táboře pracuje
jako dobrovolník lWF Myanmar. Mang
prošel školením dobrovolných hasičů.
nejvíc ho zaujaly techniky, které zachraňují život, a baví ho osvěta:
„Je důležité, aby si lidé uvědomili důležitost požární prevence. požáry způsobuje
hlavně oheň při vaření, svíčky
a spirály proti komárům.“
kromě toho Mang pomáhá členům táborového vedení a patří k vedoucím osobnostem tábora.

požáry představují v táborech
velké nebezpečí. lidé žijí
v dlouhých domech z bambusu, dřeva a
rákosu, ve kterých se oheň šíří velmi
rychle. protipožární školení v táborech
v okolí Sitwe je unikátní projekt diakonie
a lWF.

140 doBroVolníků
zE 14 táBorů doStalo ŠkolEní
V prEVEnCI požárů

název projektu: podpora vnitřně
přesídlených osob ve státě
rakhine, Barma/Myanmar
Finance: 16 301 628 kč
partneři:
•

Federation Myanmar
•

protipožární školení absolvovali
dobrovolnice a dobrovolníci ve
čtrnácti táborech. Byly založeny
požární
a bezpečnostní
podvýbory, byla vybudována
protipožární stanoviště, instalovány
billboardy
s protipožárními
bezpečnostními pravidly. Vyškolení
dobrovolníci jsou schopni zasahovat
v případě požáru a provádějí osvětu
v domácnostech v táborech, ve kterých
žije celkem více než sto tisíc lidí.

lWF Myanmar – lutheran World
Ministerstvo zahraničních věcí čr

Web: http://www.spolu.diakonie.cz/
projekty-v-zahranici/myanmar-barma
tento projekt byl podpořen z prostředků
Ministerstva zahraničních věcí čr.

Ve dvou táborech bylo vloni rozděleno
téměř osm set balíků nepotravinové
pomoci.
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zaHranIční HUManItární poMoC
UkraJIna

5 tUn oBlEčEní,

doBroVolnICtVí

743

Na začátku roku 2014 vypukly nepokoje na kyjevském Majdanu. Po ruské anexi Krymu
se na východě Ukrajiny rozhořela válka. Do začátku roku 2015 ztratilo ve válce život
4 808 lidí, přes 10 000 lidí bylo těžce zraněno. Uvnitř země je téměř 630 000 vnitřních
uprchlíků, kolem 600 000 lidí našlo útočiště v sousedních zemích. Přesídleným lidem
chybí v provizorních obydlích léky, jídlo, hygienické potřeby, deky, matrace.

přIkrýVEk a nádoBí do prVníHo
HUManItárníHo konVoJE

Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat ve svém volném čase
svou energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně prospěšným
činnostem bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví je základním stavebním
kamenem občanské společnosti. Je to způsob, jak jednotlivci uplatňují svoje
schopnosti uvnitř komunity. Dobrovolnictví pomáhá vytvářet zdravá společenství.

poVodňoVýCH doBroVolníků

Hned v únoru roku 2014
navázal Jan dus kontakt
s luterským sborem svaté kateřiny
v kyjevě, aby se ﬁnanční pomoc
shromažďovaná ve sborech čCE
dostala ke konkrétním lidem. Sbor
sv. kateřiny ﬁnanční prostředky využil
na pomoc raněným na Majdanu
i dalším jednotlivcům a rodinám
zasaženým konﬂiktem.
V květnu se dostaly do
ohrožení děti z dětských
domovů na východě Ukrajiny. po
náročném jednání přijal padesát dětí
domov otchiy dim (otcův dům)
v kyjevě. domov byl ale náhlým
příchodem tolika dětí přetížen
a chyběly
prostředky
na
jídlo,
ubytování a běžný provoz. V této
situaci jsme vyjednali, že domov
dostane 55 000 kč z peněz, které
nebyly využity v kyjevě.
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V září byla vyhlášena ve sborech
evangelické církve další sbírka na
pomoc Ukrajině.

název projektu: Humanitární
pomoc lidem zasaženým
konﬂiktem na Ukrajině
Finance: 999 522 kč – dary z čCE

V prosinci jsme zajistili více než 5 tun
oblečení, přikrývek a nádobí do
prvního humanitárního konvoje, který
na Ukrajinu odjel v lednu 2015.

a veřejná sbírka
partneři:
•

diakonie katastrophenhilfe

•

Vostok-SoS

•

la Strada

•

Child Well Being Fund

Web: http://www.spolu.diakonie.cz/
projekty-v-zahranici/ukrajina
1

údaje dle http://www.diakonie-

katastrophenhilfe.de/hilfe-weltweit/uebersi

na začátku roku byla do střediska přijata nová koordinátorka
dobrovolníků. postupně byl vypracován
systém dobrovolnického managementu v čr i v zahraničí, včetně metodiky pro vysílání dobrovolníků do
zahraničí a pro práci s dobrovolníky
v kanceláři organizace. Středisku
byla udělena akreditace v programu „dobrovolnictví při mimořádných
událostech
a přípravě na ně v české republice“, v září byla schválena
žádost o akreditaci vysílající organizace v rámci Evropské dobrovolné služby.

vedeme databázi dobrovolníků, kde je
743 lidí, nově jsme vytvořili e-mailový
robot pro snadnější komunikaci během
povodní. V červnu proběhla v organizaci simulace povodní. V listopadu se
uskutečnilo školení humanitárních dobrovolníků v křižanově na Vysočině,
v prosinci koordinační cvičení v organizaci, do kterého se zapojilo
téměř osmdesát dobrovolníků.
ověřili jsme si, že informační
systémy fungují správně. Byla
spuštěna registrace do databáze dobrovolníků.

navázali jsme spolupráci s univerzitami, mimo jiné i v oblasti praxí studentů v naší organizaci a v oblasti
vysílání studentů do našich partnerských organizací.

Dobrovolnická činnosti v kanceláři
střediska: středisko je registrováno na
serveru Umsemumtam.cz. čtrnáct
dobrovolníků podpořilo naši činnost
svými jazykovými či technickými znalostmi nebo při návštěvách ze zahraničí
či přípravě aukce.

Dobrovolnická činnost v rámci humanitární pomoci v České republice:

do zahraniční nebyli v loňském roce
vysláni žádní dobrovolníci.

cht-aller-projekte/ukraine.html

14
doBroVolníků V kanCElářI

partneři:
• kirchen helfen kirchen
Web: http://www.spolu.diakonie.cz/
projekty-v-zahranici/dobrovolnictvi/
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čESká rEpUBlIka
HUManItární poMoC V čr

95 doMáCnoStí

GrV

150 VýtISků

Při mimořádné události většího rozsahu poskytujeme zasaženým lidem manuální
pomoc při odklízení následků události, a to především díky dobrovolníkům. Nabízíme
ﬁnanční, psychosociální a technickou pomoc, včetně odborného poradenství.
Spolupracujeme s českými a mezinárodními partnery, základní podpora přichází ale
ze sborů Českobratrské církve evangelické a středisek Diakonie ČCE.

podporoVané VYSoUŠEní

GRV – globální rozvojové vzdělávání - jako součást vzdělávacích osnov v České
republice směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé
možnost žít důstojný život. Pojmenovává problémy současného světa a propojuje
lokální a globální perspektivu. Středisko humanitární a rozvojové spolupráce pracuje
s učiteli a žáky, kteří se naučí lépe orientovat v dnešním globalizovaném světě.

přírUčkY

V roce
2014
sekce
pokračovala v aktivitách, které
navazovaly na činnosti pocházející
z doby povodní v létě roku 2013.
Vyplaveným domácnostem jsme
nabízeli technické poradenství
a k zapůjčení vysoušeče.
rodinám v obtížné sociální
a ekonomické situaci jsme
poskytli finanční podporu,
zprostředkovali technické
poradenství a nově také
psychosociální pomoc.
pod
pracovním
názvem
„připravenost“
budujeme
tým
schopný rychle jednat při příštích
povodních, vytváříme metodické
postupy a doplňujeme materiální
vybavení humanitárních základen.
při povodních si neumíme představit
naši práci bez dobrovolníků.
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4 případY
koMplIkoVané; 4 otEVřEné

V databázi vedeme 743 lidí, více
najdete v kapitole dobrovolnictví.

Finance:
• 250 000 Humanitární komise
Synodní rady čCE

Cílem nového projektu „odolná obec“
je úzká spolupráce ve zvolených
obcích v povodňových oblastech tak,
aby tyto obce byly dobře připravené na
mimořádné události a katastrofy.
Uskutečnili jsme seminář
s partnery
z německa,
polska, rakouska, Slovenska
a rumunska. rozvíjeli jsme
spolupráci se sbory čCE
a středisky diakonie čCE, místní
samosprávou,
Integrovaným
záchranným systémem a neziskovými
organizacemi.
proběhla
základní
inventarizace
vybavení našich pěti humanitárních
skladů v Bělči nad orlicí, Valašském
Meziříčí, kloboukách u Brna, terezíně
a nově v Soběslavi.

•

60 000 Ministerstvo vnitra čr

•

40 000 příspěvek Jihočeského kraje

partneři:
•

diakonie katastrophenhilfe

•

Ministerstvo vnitra čr

•

českobratrská církev evangelická

•

Jihočeský kraj

Web: http://www.spolu.diakonie.cz/

začátkem roku byla do střediska přijata koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání. Byla
ustavena pracovní skupina pro vznik
vzdělávacího modulu pro základní školy,
který bude zaměřen na příčiny, průběh
a následky mimořádných událostí v čr
a ve vybraných zemích globálního
Jihu. Cílem činnosti pracovní
skupiny je tištěná a audiovizuální příručka a semináře pro
učitele základních škol.

projekty-v-ceske-republice/

od dubna byly oslovovány základní školy. pět škol projevilo zájem
o dlouhodobou spolupráci. Byli proškoleni tři zkušení lektoři a na podzim se
uskutečnily dvě vnitřní pilotáže.

dvě přednášky s následnou debatou
vedly odbornice na humanitární pomoc
a rozvojovou spolupráci se žáky zŠ a
se studenty SŠ. V polovině listopadu
proběhla pilotáž výukového modulu se
čtyřmi třídami zŠ v Jílovém u prahy.
na konci roku dotvářela pracovní
skupina poslední podobu vzdělávacího modulu. příručka
„mimořádné události v globálních souvislostech“ byla
vytištěna v počtu 150 kusů
a nyní probíhá distribuce na základní školy v české republice.

49 UčItElů
aBSolVoValo SEMInář

název projektu: „ochrana života
a zdraví při mimořádných
událostech v české republice a ve
vybraných zemích globálního Jihu“
Finance: 768 736 kč
partner: otto per Mille
Web: http://www.spolu.diakonie.cz/grv

ve druhé polovině roku se uskutečnily pilotní vzdělávací semináře pro
učitele ve třech základních školách
v královéhradeckém kraji. Školení
absolvovalo čtyřicet devět učitelů zŠ.

diakonie čCE – Středisko HrS
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kromě veřejných sbírek, vyhlašovaných s konkrétním cílem, můžete přispět zcela podle Vašeho uvážení na číslo transparentního
dárcovského účtu: 240 038 4700 / 2010; přispět můžete:

poděkoVání

variabilní symbol 401

Etiopským ženám, samoživitelkám, které pečují o své děti či sirotky, oběti
epidemie aIdS v Bahir daru v Etiopii

variabilní symbol 131

na zajištění obživy pro zemědělské rodiny v oblasti Chuko, Etiopie

variabilní symbol 135

na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku

variabilní symbol 314

na pomoc při povodních a mimořádných událostech v čr

variabilní symbol 200

opuštěným seniorům v Moldavsku

variabilní symbol 112

Farmářům v Moldavsku

variabilní symbol 118

lidem s postižením v Gruzii

variabilní symbol 113

na pomoc uprchlíkům v Myanmaru/Barmě

variabilní symbol 311

zemědělským komunitám v kambodži

variabilní symbol 151

Jak SE zapoJIt

BEz VáS BY to nEŠlo!

MůžEtE toHo Být SoUčáStí!

Všech těchto pozitivních změn a dobrých příkladů by nebylo možné dosáhnout
bez Vás – našich štědrých a nadšených podporovatelů.

Je mnoho způsobů, jak se můžete zapojit a stavět s námi lidi na nohy. Velmi si
vážíme dobrovolnického zapojení do naší práce. Dobrovolníky potřebujeme
v době povodní, ale i mimo ně oceňujeme práci dobrovolníků v naší kanceláři.
Dobrovolníky-experty vysíláme do zahraničí.

Vy jste ti, kteří mění lidské osudy.

Děkujeme Vám, že sdílíte naše
hodnoty a společně s námi přispíváte
k jejich naplňování. Vážíme si toho.
Děkujeme Vám všem, kdo jste se
zapojili do programu pravidelné
podpory Dobrá hodina.
Děkujeme Vám, kdo jste
přispěli v rámci vyhlášených
veřejných sbírek, tedy na
každoroční postní sbírku nebo
loni na sbírku na pomoc lidem
na Ukrajině. na postní sbírku jste
v roce
2014
přispěli
částkou
362 359 kč. na pomoc Ukrajině se díky
Vám vybralo 999 522 kč.
Děkujeme Vám všem, kdo jste se
zúčastnili prvního ročníku beneﬁční
aukce uměleckých děl. děkujeme
také umělcům, kteří nám věnovali svá
krásná díla, i těm, kdo nám pomáhali
s organizací akce.
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Vážíme si také druhého místa v soutěži
Neziskovka roku 2014. Jsme rádi, že
naše transparentní činnost byla
odbornou porotou takto ohodnocena a
bereme ocenění jako závazek do
budoucna,
abychom
se
stále
zlepšovali. děkujeme Vám, že jste nám
drželi palce a že jste pro nás
hlasovali v kategorii Cena
veřejnosti.
za mimořádný způsob
podpory děkujeme: Markétě
Fléglové,
lucii
nečasové,
Jakubovi
kašparovi,
Jaromíru
dusovi, tomáši Férovi, petrovi Holému,
tomáši lexovi, Janu kostečkovi,
Jaromíru Strádalovi, tomáši Matuškovi,
sborům čCE, střediskům a školám
diakonie čCE, Synodní radě čCE,
Vysoké škole uměleckoprůmyslové,
novoměstské radnici.

Děkujeme také dobrovolníkům, kteří
nám ve svém volném čase pomohli
v kanceláři střediska, při organizaci
návštěv nebo aukce, či svými
jazykovými či technickými schopnostmi:
Veronika Cenková, kristýna Faltýnová,
kamila Gajdíková, pavlína Gajdíková,
Magdalena kesl, adéla kotorová,
Markéta kratinová, adam kulhavý,
Veronika Malačová, ramon Mutyaba,
zuzana nerudová, Jana Viňanská, Eva
Volenová, Josef zemek

Vážíme si Vaší ﬁnanční podpory. naší

další možností je zapojit své přátele v rámci

od roku 2014 je naše středisko charitativním

pravidelnou veřejnou sbírkou je postní

narozeninové výzvy. Inspirovat se můžete

partnerem

sbírka, kterou vyhlašujeme každoročně na

nápadem našeho podporovatele petra.

International Marathon. ať už jste nadšení

popeleční

a ukončujeme

na

Czech

–

prague

V rámci oslavy svých třicetin v létě 2014

sportovci nebo jen sváteční běžci, máte teď

Velikonoční neděli. tato sbírka je tematicky

vyzval

možnost podpořit nás tím, že poběžíte za

své

přátele,

aby

místo

zaměřená a v minulosti její výtěžek podpořil

narozeninového dárku přispěli na naše

středisko. Startovní číslo si zakoupíte u nás,

projekt v Etiopii na rozvoj malých živností

projekty. Jako bonus ještě přidal slib, že

obléknete tričko diakonie a při zaznění

místních žen.

pokud se podaří vybrat stanovená částka

startovního výstřelu budete vědět, že běžíte

5 000 kč, dojede za jediný den na kole

nejen pro svůj dobrý pocit, ale že tím

Můžete pomoci také zasláním dárcovské

z prahy do rakouska. nakonec se podařilo

zároveň pomáháte někomu dalšímu.

SMS:

vybrat dvojnásobek požadované částky. petr

•

dMS dIakonIESVEt – podpora

svůj slib skutečně dodržel a vzdálenost

zahraničních rozvojových projektů

250 km za jediný den zdolal.

•

DĚkujeme!

středu

run

a dobrých zpráv ze zemí, kde společně

dMS dIakonIEpoMoC – podpora
lidí zasažených humanitární
katastrofou ve světě

Jsme také velmi vděčni za sdílení naší vize
působíme. Budeme rádi, když se s námi

nejefektivnější

je

pravidelná

podpora.

spřátelíte na Facebooku, budete odebírat

zapojte se proto do kampaně dobrá hodina

náš zpravodaj, číst naše články a řeknete

telefonní číslo: 87 777

a pracujte hodinu měsíčně pro nás! to

o nich svým přátelům.

také si můžete koupit dárek, který zahřeje.

hodinovou mzdu na podporu lidí, kterým

na adrese www.mnoho-tvari-pomoci.cz/hrp

společně pomáháme.

znamená, že každý měsíc věnujete svou

si vyberete dárek. Budete mít radost Vy, lidé,
kterým jste svými penězi pomohli, i ten, kdo

https://www.facebook.com/diakoniecce.hrp
Existují jistě další možnosti podpory. pokud

www.dobrahodina.cz

máte nějaký nápad, na kterém bychom

od Vás dostane dárkový certiﬁkát se svým

mohli společně pracovat, neváhejte a ozvěte

jménem.

se nám!

diakonie čCE – Středisko HrS
Výroční zpráva za rok 2014
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VýnoSY 2014
tržby za prodané zboží

dary soukromých dárců a nadací
příspěvky vládních a ostatních
institucí
Jiné příjmy

výnosy celkem

6 093 kč

6 836 783 kč

14 130 784 kč

494 619 kč

21 468 280 kč

FInanční zpráVa
215 930 kč
HoSpodářSký VýSlEdEk rokU 2014

nákladY 2014
Spotřebované nákupy

1 053 646 kč

Služby

8 784 178 kč

osobní náklady

5 280 192 kč

daně a poplatky

7 243 kč

dary
odpisy, prodaný majetek, rezervy

140 575 kč

poskytnuté příspěvky

145 982 kč

ostatní náklady
náklady celkem

18

5 760 573 kč
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náŠ týM

lIdé VE StřEdISkU V roCE 2014

Dozorčí rada střediska:

administrativní sekce

anna kabeláčová, koordinátorka

eva zadražilová, předsedkyně dozorčí

Miroslava Cedidlová, koordinátor vztahů,

zahraničních projektů

rady střediska

od 1. 3. 2014 do 30. 4. 2014

adriana kábová, koordinátorka globálního

Bob Helekia ogola, člen dozorčí rady

Ivana kudry, ofﬁce manažerka,

rozvojového vzdělávání, od 1. 4. 2014

střediska

od 23. 1. 2014

Eva lacinová, koordinátorka zahraničních

tereza Matějková, členka dozorčí rady

Věra Slámová, účetní

projektů, od 2. 7. 2014

střediska

naděžda zajko, ofﬁce manažerka,

naděžda Matoušková, koordinátorka

tomáš Matuška, člen dozorčí

do 31. 1. 2014

zahraničních projektů

rady střediska

olga rozsívalová, koordinátorka

Jana Šarounová,

humanitární pomoc v Čr

členka dozorčí rady

eva Šámalová, vedoucí sekce

střediska

Vladimír procházka, expert/technik
Michaela rolníková, koordinátorka

Správní rada střediska:

psychosociální pomoci, do 31. 8. 2014

zahraničních projektů, od 28. 7. 2014

pr a fundraising
michaela Stachová, vedoucí sekce,
od 1 5. 2014

jan Dus, ředitel, předseda správní

kamila Šimková, koordinátorka

Eliáš Molnár, pr koordinátor, od 1. 5. 2014

rady střediska

humanitární pomoci, od 15. 9. 2014

Jarmila neumannová, koordinátorka pr

Eva Šámalová, členka správní rady

Beata Wolfová, koordinátorka

a fundraisingu, do 30. 4. 2014

střediska

psychosociální pomoci

Hana pfannová, pr koordinátorka,

Ilona Gajdíková, členka správní rady

od 1. 10. 2014

střediska

zahraniční projekty

Jarmila neumannová, členka správní rady

ilona Gajdíková, vedoucí sekce

zahraniční fundraising

střediska, do 30. 4. 2014

Gabriela Benešová, koordinátorka

jeremy ault, vedoucí sekce zahraničního

Michaela Stachová, členka správní rady

dobrovolníků, od 1. 3. 2014

fundraisingu

střediska, od 10. 10. 2014
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kontaktY

Diakonie Českobratrské církve evangelické –
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Belgická 22,
120 00 praha 2

telefon: 242 487 827

e-mail: spolu@diakonie.cz

web: spolu.diakonie.cz

Facebook: https://www.facebook.com/diakoniecce.hrp

iČ: 73 63 53 83

Bankovní spojení: 247389871/0300
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