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ÚVOD

Nečekané události představují vždy výzvu: jak se k nim
postavíme, jak budeme jednat?
Zemětřesení v Nepálu mobilizovalo naše síly hned na jaře.
Před další otázky nás staví lidé, kteří jsou nuceni opouštět své
domovy.
Ale i plánované akce nás podněcují k novému promýšlení naší
práce. Podruhé jsme postoupili mezi finalisty soutěže
Neziskovka roku, tentokrát již v kategorii velkých neziskovek.
Druhá aukce uměleckých děl přinesla další zkušenosti, kontakty
i finanční prostředky na naši práci.

Chceme přispět k tomu, aby lidé mohli žít bezpečnější a důstojnější život,
proto:
ź podporujeme lidi, kteří chtějí sobě i své rodině vlastní prací zajistit
samostatnost,
ź pomáháme na místech, kde je humanitární nouze,
ź prostředkujeme praktickou pomoc ženám, mužům a dětem, kteří zůstávají
v uprchlických táborech,
ź v České republice spolupracujeme s obcemi ohroženými povodněmi
a s učiteli základních a středních škol.
Do střediska přišli noví kolegové a kolegyně a přinesli s sebou čerstvé nápady,
nové možnosti a další dávku humoru. Ke konci roku navštívili koordinátoři
země, kde společně s Vámi působíme. V roce 2015 jsme začali nově pracovat
v Zambii a v Iráku.
Děkujeme Vám všem, kdo se k naší práci svým vlastním způsobem přidáváte.
Chceme spolu tvořit bezpečnější svět. Svět, kde ženy a muži mají důstojnou
práci i co jíst a pít, děti mohou chodit do školy a všichni mají svůj bezpečný
domov, ze kterého nemusejí utíkat.

Jan Dus, ředitel

#farmáři
„To je moje pole. Pěstuji různé druhy zeleniny
a máme jídlo na celý rok.”

#uprchlíci
„Naši vesnici jsme bránili tři hodiny, když přišel ISIS.
Měli jsme jenom kalašnikovy a lehké zbraně,
a tak jsme museli nakonec uprchnout stejně
jako naše ženy a děti.”

#ženy
„Manžel mě opustil a neměla jsem jak uživit vlastní děti.
Dnes mám svůj obchod, bydlí u mě také neteř
a daří se mi i něco ušetřit.”

#senioři
„Poslední zimu jsem neměla
ani dostatek dřeva na topení.
Teď mě navštěvuje každý týden
pečovatelka a pomáhá mi se vším,
na co už sama nestačím.”

#dobrovolníci
„Pomáhat v Diakonii
mě baví. Ta práce
má smysl. A poznám
zajímavé lidi.”

#vzdělávání
„Připravili jsme kurzy pro učitele.
Říkají, že je teď mnohem
jednodušší mluvit se žáky
o uprchlické krizi.”

#povodně
„Chceme, aby obce byly připravené
na příští povodně. Přesně o to jde
totiž v projektu Odolná obec.”

#děti
„Díky vám máma spoří peníze
a můžeme chodit do školy.
A třeba i studovat vysokou!”

#lidé s postižením
„Naši klienti mají místo, kde se cítí dobře,
kde pracují a tvoří hezké věci.”

#nepál
„Poslední zemětřesení zasáhlo skoro všechny lidi v zemi.
Neměli jsme jídlo, vodu, léky ani střechu nad hlavou.”

#VY
A na této stránce by mohla být Vaše fotografie. Protože bez Vás by to všechno být nemohlo.
Celý rok jste pomáhali tvořit bezpečnější svět. Děkujeme Vám za to.
Vážíme si Vás a Vaší spolupráce s námi.

VAŠE PRÁCE 2015
Výroční zpráva Diakonie ČCE – Střediska humanitární
a rozvojové spolupráce
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3. místo v soutěži
Neziskovka roku

2. místo v ceně veřejnosti 1 236 farmářů se účastnilo školení
v Moldavsku
Neziskovky roku

5 připravených skladů
humanitární pomoci v ČR

f

819 likes naší stránky!

876 šálků kávy

1 020 balíků s hygienickými potřebami
pro lidi v severním Iráku

11 zemí

750 dobrovolníků

42 541 domácností v Nepálu
dostalo humanitární balíčky
jedna
společná
vize
6 webinářů

961 odběratelů
newsletteru

29 přednášek v ČR

50 skvělých lidí,
kteří za nás běželi
RunCzech závody

72 etiopských žen
s vlastním
business plánem

120 dobrovolných
hasičů v Myanmaru

VIZE, MISE A HODNOTY

DOBRÁ HODINA

Vize
ź Všichni lidé mají možnost vést důstojný život a ovlivňovat prostředí,
v němž ho prožívají.
MISE
ź Lidem, které zasáhla přírodní katastrofa nebo válečný konflikt, je
poskytována pomoc, která není podmíněna ničím jiným než základní
HODNOTY
lidskou solidaritou.
ź Lidé v České republice jsou si vědomi propojenosti světa a své
spoluodpovědnosti za něj.
ź Naší vnitřní vizí je vytvoření silné a stabilní organizace, která se rozvíjí, pracuje s diverzifikovanými zdroji příjmů
a prosazuje systémová řešení.
Mise
ź Stavíme lidi na nohy. Nevytváříme závislost na pomoci zvenčí, nýbrž posilujeme odpovědnost a ekonomickou
samostatnost lidí, se kterými spolupracujeme.
ź Jako humanitární organizace cítíme solidaritu s těmi, kdo byli zasaženi přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem,
a nabízíme jim pomocnou ruku.
ź Přispíváme k většímu povědomí společnosti o propojenosti světa a spoluodpovědnosti každého jedince za jeho
podobu.
Hodnoty
ź Vážíme si lidského života založeného na rovnosti a vzájemném respektu.
ź Odpovědnost vůči budoucím generacím nás vede k odpovědné správě světa a šetrnému využívání přírodních zdrojů.
ź Hlásíme se k hodnotám Diakonie Českobratrské církve evangelické, kterými jsou naděje, slušnost, pomoc potřebným,
respekt, důvěra, tradice a inspirace, excelence, fortelnost, úcta a porozumění, láska a milosrdenství.
Proč?
Objevujeme.
Víme.
Existují jiné možnosti, skryté schopnosti a nové cesty.
Celý svět nezachráníme. Přesto má cenu věci měnit.
Hledejte je s námi!
Pojďte do toho také!
Umíme.
Věříme.
Jsme profesionálové a stále se učíme od lidí kolem nás.
Když změníme jeden život, změníme celý svět.
I od vás!
Přidejte se!
Baví nás to.

Pravidelná podpora práce

VIZE

12

Darujte jednu hodinu své práce za měsíc
a zajistíte práci lidem jinde na světě.
Darujete jim svobodu!
Zapojte se na www.dobrahodina.cz
a pošlete každý měsíc svou hodinovou
mzdu. Vaše práce tak pomůže
získat práci dalším lidem.
Co vám k tomu přidáme?
Každý měsíc vám budeme
vyprávět příběh jednoho
člověka, kterému jste
svým příspěvkem
pomohli k soběstačnosti.
Vaše pomoc má
totiž jméno.

www.dobrahodina.cz

FINANČNÍ ZPRÁVA

FINANČNÍ AUDIT

Naše hospodaření v roce 2015:

Všechna vaše práce prošla finančním auditem:

Náklady 2015

CELKEM

Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Dary
Odpisy, prodaný majetek, rezervy
Poskytnuté příspěvky
Ostatní náklady

435 713 Kč
18 972 506 Kč
6 724 709 Kč
8 306 Kč
2 263 407 Kč
158 381 Kč
216 177 Kč
380 195 Kč

Náklady celkem

29 159 394 Kč

Výnosy 2015

CELKEM
88 026 Kč
7 249 399 Kč
21 258 032 Kč
551 957 Kč
29 147 415 Kč

Tržby za prodané zboží
Dary soukromých dárců a nadací
Příspěvky vládních a ostatních institucí
Jiné příjmy
Výnosy celkem

Hospodářský výsledek roku 2015: -11 979 Kč

Nepál 1 293 427 Kč

Jordánsko: 216 640 Kč

Irák: 37 585 Kč

Výnosy veřejných sbírek v roce 2015:
1 293 427 Kč
Nepál – sbírka na pomoc lidem po zemětřesení:
Etiopie – postní sbírka pro ženy a děti v Bahir Daru: 325 810 Kč
Uprchlíci – pomáháme lidem na útěku v Jordánsku: 216 640 Kč
v Iráku:
37 585 Kč
v Evropě:
307 180 Kč
Děkujeme za vaši solidaritu!

Etiopie: 325 810 Kč
Evropa: 307 180 Kč

Veřejné sbírky jsou nahlášeny u Magistrátu hlavního města Prahy a podle zákona můžeme použít max. 5 % z výtěžku na správu sbírek a koordinaci využití peněz.

FINANČNÍ ROZVAHA

SVĚTADÍLY
Společná práce se dotkla nejvíce lidí v Asii – kvůli zemětřesení v Nepálu.
V USA pracují 2 kolegové na podpoře projektů ve východní Evropě.

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Diakonie ČCE – Středisko humanitární
a rozvojové spolupráce
Belgická
Praha 2
120 00

Stav k poslednímu
dni účetního období

EVROPA

celkem 55,5 mil. Kč
Diakonie 8,2 mil. Kč
28 620 lidí

Stav k poslednímu
dni účetního období

AMERIKA

ASIE

celkem 28,4 mil. Kč
Diakonie 9,6 mil. Kč
287 819 lidí

AFRIKA

celkem 16,2 mil. Kč
Diakonie 4,9 mil. Kč
56 642 lidí

Stav k poslednímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

AUSTRÁLIE

Projekt

Česká republika

Globální rozvojové vzdělávání

843 273

843 273

Máme radost, že se nám povedlo vytvořit praktické webové stránky ucimespolu.cz.

Česká republika

Dobrovolníci

124 000

124 000

Získali jsme oprávnění vysílat dobrovolníky do zahraničí.

Česká republika

Odolná obec – projekt připravenosti komunit na mimořádné události

794 663

794 663

Terezín, Soběslav a Dolní Beřkovice s námi spolupracují a chtějí se stát obcemi odolnými proti povodním.

Česká republika

Humanitární pomoc v ČR

72 230

72 230

Etiopie

Podpora žen, dětí a mladých lidí v Bahir Daru/Etiopie

2 315 491

1 071 789

108 business plánů umožnilo rozjet ženám samoživitelkám a mladým lidem vlastní živnost.

Etiopie

Zajištění obživy v oblasti Chuko, III. fáze

5 793 913

1 893 008

Vybudovali jsme společně další 4 nové zdroje vody, za poslední 3 roky tedy celkem 10.

Gruzie

Podpora integrace dospělých lidí s mentálním postižením v Gruzii

1 544 090

755 290

Irák

Podpora vnitřně přesídlených osob v severním Iráku

3 187 500

2 500 000

Ušetřili jsme a místo plánovaných 600 humanitárních balíčků jsme jich pořídili 1020.

Jordánsko/Sýrie

Podpora syrských uprchlíků v Jordánsku

3 157 786

2 427 490

100 mladých mužů úspěšně absolvovalo náš kurz holičství a 1440 dětí dostalo školní pomůcky.

Kambodža

Sociální harmonizace a podpora obživy v komunitách

4 048 958

1 397 377

Rodiny zlepšily své stravování a příjmy - 455 rodin pěstuje rýži, 105 zeleninu a 161 rodin chová domácí zvířata.

Moldavsko

Podpora ohrožených dětí a mládeže ze znevýhodněných rodin...

716 015

341 946

Moldavsko

Rozvoj služeb domácí péče CASMED II

12 609 774

1 931 282

Do domácí péče se zapojilo i 8 dobrovolníků a společně s pečovatelkami uskutečnili 58 589 návštěv u seniorů.

Moldavsko

Zlepšení zemědělské výroby a zpřístupnění trhu farmářům na severu Moldavska

6 714 854

1 736 625

Ve 2 termínech celkem 14 moldavských farmářů a farmářek sbíralo zkušenosti na 4 českých farmách.

Myanmar

Podpora vnitřně přesídlených osob ve státě Rakhine a budování jejich odolnosti, Myanmar/Barma

2 550 000

2 000 000

112 mužů a 54 žen se stalo novými dobrovolníky požární bezpečnosti v 11 táborech.

Nepál

Pomoc obětem zemětřesení v Nepálu

15 428 000

1 293 427

Díky široké síti organizací dostalo 33 398 domácností plachtu na postavení přístřešku.

Ukrajina

Podpora vnitřně přesídlených a konfliktem zasažených osob na Ukrajině

27 292 079

858 478

Ukrajina

Podpora rozvoje konceptu náhradní rodinné péče na Ukrajině

4 741 713

1 299 727

20 opuštěných dětí se podařilo umístit do pěstounských rodin.

Zambie

Ženy ve vedení – Zambie

8 094 411

1 964 840

70 % žen, které prošly školením, dokáže řešit chudobu ve svých domácnostech.

Finance (Kč)

Z toho Diakonie (Kč) Počet zapojených lidí Vybrali jsme pro vás z množství pozoruhodných údajů a událostí:

Ještě v roce 2015 jsme pomáhali 3 rodinám, které povodně 2013 zasáhly nejcitelněji.

Ve 4 televizních pořadech mluvili gruzínští kolegové pro integraci lidí s postižením.

30 dětí z nejohroženějších rodin dostává denně teplý oběd.

Partnerské organizace se spojily v pomoci - my jsme zajistili dětské zimní oblečení pro 347 rodin s dětmi do 2 let.

Rozvojové projekty v Etiopii, Gruzii, Kambodži, Moldavsku, Zambii, na Ukrajině a projekt GRV byly podpořeny z finančních prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Humanitární projekty v Iráku, Jordánsku, Myanmaru a na Ukrajině byly podpořeny z finančních prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

TVRDÁ DATA

Země

Humanitární pomoc zasahuje nejvíc lidí
a žádá nejvíc financí.
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Ženy ve vedení - Zambie
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Podpora syrských uprchlíků v Jordánsku

FINANČNÍ PODÍL DIAKONIE

Ženy ve vedení - Zambie

Na grafu dole vidíte, že syrští a iráčtí uprchlíci
v Jordánsku a na severu Iráku byli ve středu
našeho zájmu.
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Ukrajina: „Náhradní rodinná péče”

Ukrajina: Podpora vnitřně přesídlených

Pomoc obětem zemětřesení v Nepálu

Myanmar: Podpora vnitřně přesídlených...

Moldavsko: Zlepšení zemědělské výroby...

Moldavsko: Rozvoj služeb domácí péče...

Moldavsko: Podpora ohrožených dětí...

Kambodža: Sociální harmonizace...

Podpora syrských uprchlíků v Jordánsku

Irák: Podpora vnitřně přesídlených...

Gruzie: Podpora integrace...

Etiopie: Zajištění obživy...

Etiopie: Podpora žen, dětí...

5

Humanitární pomoc v ČR

10

Odolná obec

15

Dobrovolníci

20

Globální rozvojové vzdělávání

25

Podpora syrských uprchlíků
v Jordánsku
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Ukrajina: „Náhradní rodinná péče”

Kam jdou vaše peníze?
82,23 % umožňuje zdárný průběh jednotlivých projektů
6,18 % užíváme na PR (aby se o nás vědělo) a fundraising (abychom našli více zdrojů)
6,75 % užíváme na profesionální chod naší organizace (abychom měli všechno v pořádku)
4,84 % je přiděleno na management (abychom měli efektivní vedení)

30

Podpora vnitřně přesídlených osob
v severním Iráku
9%

Sociální harmonizace
a podpora obživy
v komunitách – Kambodža
18 %

ź
ź
ź
ź

mil. Kč

KOLIK
LIDÍ

Pomoc obětem
zemětřesení v Nepálu
48 %

Ukrajina: Podpora vnitřně přesídlených

tato práce nemůže pokračovat. Informujeme vás průběžně, kde vaše
peníze pomáhají.
ź Lidé v partnerských organizacích v zemích, kde pracujeme, znají místní
situaci. Oni nám řeknou, co nejvíc potřebují a v čem jsou soběstační.
ź Naši partneři v dalších zemích jsou často velké organizace, které mají
jiné možnosti a prostředky než my. Jeden příklad za jiné – odpovědí
na válečný konflikt na Ukrajině byla obrovská mezinárodní humanitární
pomoc a my jsme se k ní přidali svým podstatným dílem.

Práce Diakonie je často součástí většího celku:
například pro lidi zasažené zemětřesením
v Nepálu jste s námi shromáždili 1,3 mil. Kč.
Ale protože spolupracujeme s dalšími
organizacemi v síti ACT Alliance, podařilo se
společně s nimi dát dohromady 15,4 mil. Kč.
Proto se podpora dostane k více lidem.

Pomoc obětem zemětřesení v Nepálu

ź Vy jste naši partneři v České republice. Jste základ celé stavby, bez vás

Proč jsou některá čísla v grafu tak vysoká?

Myanmar: Podpora vnitřně přesídlených...

Spolupráce s partnery = účinnější podpora konkrétních lidí.

PROJEKTY

373 081 LIDÍ...

Zlepšení zemědělské výroby – Moldavsko
1 % Odolná obec
Podpora vnitřně
3%
přesídlených osob – Ukrajina
2%
Ostatní projekty
Zajištění obživy v oblasti Chuko,
2%
III. fáze
15 %

Moldavsko: Zlepšení zemědělské výroby...

MILIONY DOBRÝCH SKUTKŮ

NÁŠ TÝM
V roce 2015 jsme se těšili
ze spolupráce s vámi.
Poznejte se s námi:

pomoci v ČR
Mgr. et Ing. Beata Wolfová
humanitární pomoc v ČR

Mgr. Jan Dus, MBA
ředitel a člen správní rady
Mgr. Květuše Mašínová
vedoucí humanitární
pomoci v ČR, členka
správní rady
Mgr. et Mgr. et Mgr. Petra
Nedbálková
zahraniční projekty, členka
správní rady
Mgr. Michaela Stachová
vedoucí PR a fundraising,
členka správní rady

Zahraniční projekty
Mgr. Pavel Cedivoda
koordinátor zahraničních
projektů
Mgr. Nikol Krejčová
koordinátorka zahraničních
projektů
Mgr. Kateřina Novotná
projektová asistentka
Mgr. Olga Rozsívalová
koordinátorka zahraničních
projektů
Ing. Vojtěch Žitný
koordinátor zahraničních
projektů

Humanitární pomoc v ČR
Mgr. Jarmila Dvořáková,
Ph.D.
koordinátorka vzdělávání
Bc. Jan Křelina
koordinátor dobrovolníků
Vladimír Procházka
expert/technik
Mgr. et Mgr. Kamila
Šimková
koordinátorka humanitární

PR a fundraising
Eliáš Molnár
PR koordinátor
Mgr. Hana Pfannová
PR koordinátorka
Administrativní sekce
Ing. Eliška Hájková
finanční manažerka

Věra Slámová
účetní
Naděžda Zajko
office manažerka
Zahraniční fundraising
Jeremy Ault
vedoucí sekce zahraničního
fundraisingu
Rita Kerhin
PR a fundraising
Mgr. Gabriela Benešová
koordinátorka
dobrovolníků,
do 31. 4. 2015
Mgr. Ilona Gajdíková
vedoucí zahraniční sekce,
do 31. 3. 2015

Bc. Barbora Jelínková
projektová asistentka,
do 14. 6. 2015
Mgr. Anna Kabeláčová
projektová manažerka,
rodičovská dovolená
Mgr. Adriana Kábová
projektová manažerka,
do 31. 5. 2015
Ivana Kudry
office manažerka,
do 31. 1. 2015
Mgr. et Mgr. Eva Lacinová
projektová manažerka,
do 31. 7. 2015
Ing. Naděžda Matoušková
projektová manažerka,
rodičovská dovolená

VAŠE PROJEKTY
5 STRÁNEK: 18 PROJEKTŮ V 11 ZEMÍCH
Ale žádný by se neuskutečnil, kdybyste se nepřipojili vy.
3
Spolupracujete s námi, koupili jste si Dárek , zapojili jste se do Dobré hodiny, přispěli jste do sbírky pro
lidi zasažené zemětřesením nebo válkou.
Udělali jste to sami za sebe jako jednotliví lidé, ve sborech evangelické církve, jako firmy nebo nadace.
Víme o vás, a proto vám tady představujeme vaši práci.
Co jste tedy – společně s mnoha dalšími – v roce 2015 udělali?

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
SOUVISLOSTI – Globální problémy z pohledu
jednotlivých aktérů
Vytvořili jste 5 výukových
modulů k tématům GRV
a seznámili s nimi učitele
na seminářích.
Učitelé teď zavádějí
globální rozvojová témata
do výuky na ZŠ.
Spustili jste stránky
www.ucimespolu.cz.

Zvyšujete odbornou úroveň
dobrovolníků, kteří se
připravují na pomoc
při povodních v České
republice.
Získali jste certifikaci
na vysílání dobrovolníků
do zahraničí v rámci
iniciativy EU Aid Volunteers.

DOBROVOLNÍCI

HUMANITÁRNÍ POMOC V ČR

ODOLNÁ OBEC
Odolná obec – projekt připravenosti komunit
na mimořádné události
Připravujete obce – ve spolupráci
s jejich zástupci a obyvateli – na
mimořádné události, zejména
povodně. Snižujete tak případné
budoucí následky těchto katastrof
a zvyšujete odolnost obcí
v oblastech, které jsou ohrožené
velkou vodou.

Nadále jste pomáhali lidem,
kteří se dosud vyrovnávají
s následky povodní 2013.
Ve střediscích Diakonie
v Litoměřicích a Dvoře Králové
jste podpořili tvorbu
protipovodňových opatření.
Spolupracovali jste
s Integrovaným záchranným
systémem a státní správou.

ETIOPIE
Ženy a mladí lidé
v tíživé životní situaci
zakládají vlastní živnost
a zajišťují si tak vlastní
příjem, samostatnost
a důstojnější život.
Děti, zvláště sirotci,
se mohou vzdělávat.
Díky vám.
Ev.-Lutherische
Kirchengemeinde
Bad Salzuflen

Zajištění obživy v oblasti Chuko, III. fáze
S vaší podporou zemědělci
pěstují více druhů plodin,
dosahují vyšších výnosů
ekologicky šetrným
způsobem, zvyšují své
příjmy, mají přístup k pitné
vodě.
Ženy podnikají a jsou
soběstačnější.

IRÁK

Podpora integrace dospělých lidí s mentálním postižením
v Gruzii
Denní centrum organizace
APNSC s vámi podporuje
individuální rozvoj dospělých
lidí s mentálním postižením,
zapojuje je do pracovního
procesu a integruje
do společnosti. Hájí práva
těchto lidí.

ETIOPIE

Podpora žen, dětí a mladých lidí v Bahir Daru/Etiopie

GRUZIE

Podpora vnitřně přesídlených osob v severním Iráku
Poskytli jste humanitární pomoc
rodinám v táborech a dětem
a mladým lidem ve školách
v provincii Dohúk v severním Iráku.
Díky hygienickým balíčkům jste
zlepšili jejich životní podmínky.

VÁLKA V SÝRII

KAMBODŽA

Podpora syrských uprchlíků v Jordánsku
V táboře Za'atarí připravujete
pro 14-30leté syrské uprchlíky
aktivity psychosociální
podpory, pro mládež
a dospělé rekvalifikační kurzy
šití, holičství nebo školení
kadeřnice/kosmetička.
Podporujete veřejné
vzdělávání.

Sociální harmonizace a podpora obživy v komunitách
Učíte farmáře ekologicky šetrné
techniky a postupy, které zajišťují
vyšší zemědělskou produkci.
Podporujete zakládání
komunitních organizací
a jejich vzdělávání.
Mladí lidé a ženy se podílejí
na rozhodování v obci.

MOLDAVSKO

MOLDAVSKO

Podpora ohrožených dětí
a mládeže ze znevýhodněných
rodin: Snížení hrozby rizikového
chování a pomoc při socializaci
v rámci místní komunity
Prostřednictvím organizace BoL
pečujete o „děti ulice“ v Kišiněvě.
Záleží vám především na psychosociálním rozvoji těchto
velmi ohrožených dětí a mladých lidí.

Rozvoj služeb domácí péče
CASMED II

Pomoc obětem zemětřesení
v Nepálu

Svou podporou domácí péče
na severu Moldavska
poskytujete zdravotní
a sociální služby seniorům
a lidem se zdravotními
problémy. Rozvíjíte osvětovou
činnost a vzdělávací aktivity.

Po zemětřesení v dubnu 2015
jste ve veřejné sbírce vybrali
téměř 1 300 000 Kč, které jste
ve spolupráci s ACT Alliance
použili na zajištění základních
potřeb zasažených lidí.

MOLDAVSKO

MYANMAR
Zlepšení zemědělské výroby
a zpřístupnění trhu
farmářům na severu
Moldavska

Díky odborným školením
poskytujete drobným
farmářům, chovatelům skotu
a pěstitelům zeleniny
potřebné znalosti. Farmáři mají vyšší výnosy a kvalitnější
výrobky. Své výpěstky i mléko mohou lépe prodat.

UKRAJINA

NEPÁL

Podpora vnitřně přesídlených
osob ve státě Rakhine
a budování jejich odolnosti,
Myanmar/Barma
Balíčky s vaší materiální pomocí
zlepšily životní podmínky
vnitřních uprchlíků v táborech.
Školení dobrovolníků požární
bezpečnosti a požární prevence
snižují nebezpečí vzniku požárů.

Podpora vnitřně přesídlených
a konfliktem zasažených osob
na Ukrajině
Zajistili jste humanitární
pomoc vnitřně přesídleným
rodinám v okolí města
Mariupol, především zimní
oblečení pro děti do 2 let.
Zapojili jste se do vypravení
dvou humanitárních konvojů.

UKRAJINA

ZAMBIE
Podpora rozvoje konceptu
náhradní rodinné péče
na Ukrajině

Organizace Otcův dům
se s vaší pomocí stará
o opuštěné děti a vytváří
pro ně láskyplné prostředí.
Pro každé dítě hledá možnost žít v rodinném prostředí
adoptivní nebo pěstounské rodiny, v nejlepším případě
ozdravené vlastní rodiny.

Ženy ve vedení – Zambie
Pro ženy připravujete kurzy
základní gramotnosti
a základů podnikání, aby
mohly být soběstačné.
Ženy se pak aktivněji podílejí
na vlastním rozvoji,
na rozhodování a životě
společnosti.

Vážíme si vaší podpory, ať má jakoukoli podobu. Je důležitá pro nás, ale hlavně pro lidi, ženy a muže na jiných místech na světě.
Děkujeme vám dárcům, kteří přispíváte velkými i menšími, pravidelnými či jednorázovými finančními dary, ale také svým osobním
nasazením.
Děkujeme vám, kdo jste se zapojili do programu pravidelné podpory Dobrá hodina.
Děkujeme firmám KOMA Modular, Tempish, Jelínek, Lorika, ZOOT, DHL, Hartmann - Rico, The Prague Concert Co., Live Bid a Run
Czech, které s námi různým způsobem spolupracují na rozvojových nebo humanitárních projektech.
Děkujeme nadacím AVAST Foundation a Nadace Neziskovky.cz, které nás podpořily.
Děkujeme partnerům v České republice i mimo ni. Bez nich bychom si naši práci v České republice ani v zahraničí nedovedli
představit.

Děkujeme vám dobrovolníkům, kteří nám věnujete svůj volný čas a svoje schopnosti.
Děkujeme stážistům, kteří na čas vzali na sebe kus práce ve středisku. Jsme rádi, že u nás načerpali zkušenosti a chuť do další práce.
Děkujeme běžcům, účastníkům závodů Run Czech, jejichž nohy mohou pomoci, aby se lidem jinde na světě žilo lépe.
Děkujeme vám, kdo jste podpořili svou prací a účastí druhou benefiční aukci uměleckých děl.
Děkujeme vám umělcům, kteří jste do ní darovali svá díla.
Za mimořádný způsob podpory děkujeme: Markétě Fléglové a Pavlu Knorrovi, Synodní radě ČCE a farním sborům evangelické
církve, střediskům a školám Diakonie ČCE, KOMA Modular (koma.diakonie.cz). S neobyčejnou vděčností vzpomínáme na Tomáše
Matušku, člena dozorčí rady střediska a našeho dlouholetého dobrovolníka.
Děkujeme za vaši solidaritu a důvěru.

DĚKUJEME

