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Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
má za sebou šest let života. V roce 2011 vzniklo
z touhy Diakonie reagovat na nouzi také
za hranicemi České republiky.
Převzali jsme štafetu mnohých, kteří šli před
námi: sborů ČCE, které podporovaly práci jiných
organizací, Diakonie, která velikonoční sbírkou
přispívala na práci v Etiopii, řady dobrovolníků,
kteří dávno před naším vznikem pomáhali
spoluobčanům zasaženým povodní.
Naše středisko toto semínko převzalo a pomohlo
mu růst. Dnes spolupracujeme s mnoha partnery
v různých zemích, s některými už roky, s dalšími
rádi do nové spolupráce vstupujeme.
Soustředíme se na projekty zemědělské, sociální
i vzdělávací. Pracujeme s dobrovolníky v ČR
i v zahraničí. Jsme s lidmi, kteří jsou zasaženi
humanitárními katastrofami.
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A další výzvy stojí před námi: především se
chceme přiblížit těm, kdo naši podporu potřebují.
Proto začínáme zřizovat zahraniční zastoupení
střediska přímo v zemích, kde působíme.
To vše není jen naše, je to především Vaše práce.
Děláme ji s Vaší podporou a Vaším jménem.
Vážíme si toho. Bez Vás by nic z tohoto nebylo
možné. Přeji nám všem radost z toho, co se
nám společně daří.
Jan Dus, ředitel

ÚVOD

#farmáři
„Pěstuji rýži a chovám ryby
a žáby pro rodinu i na prodej
na trhu. Žáby přece patří
k naší stravě.”
(Ne Samol, Kambodža)

Etiopie, Kambodža, Moldavsko

#uprchlíci
„Nejhorší je tady v táboře, když nemáte co dělat.
To, co jsem se naučil v kurzu holičství, uplatním
snad i jednou venku.”
(Ahmed, Jordánsko)

Irák
Jordánsko
Myanmar
Sýrie

#ženy
„Je mi dvacet let, ale děti
ještě nemám. Až se naučím
opravdu dobře číst a psát,
chtěla bych sama vyučovat
další ženy.”
(Zenia, Zambie)

foto: Bellah Zulu

Etiopie, Zambie

#senioři
„Moje děti pracují v zahraničí,
tak jsem ráda, že mi doma
pomáhají sestřičky. Taky si mám
s kým povídat.”

foto: CASMED

Moldavsko

#děti
„Brácha už chodí do školy.
Je jich ve třídě strašně moc
a když zpívají, jsou slyšet
po celém táboře.”
(Myanmar)

Etiopie
Jordánsko
Kambodža
Myanmar
Sýrie
Zambie

#dobrovolníci
„Chci být připravená, až bude
potřeba někde pomoci.”
(Zdeňka, Česká republika)

Česká republika

#vzdělávání
„Děti jsou budoucnost,
musíme s nimi o problémech
mluvit. Díky za náměty na hry.”
(Josef, ZŠ Březno)

Česká republika

#povodně
„Teď už vím, co si sbalím,
kdyby zas přišla povodeň.
Ani na spacák
už nezapomenu.”
(děti v ZŠ Rudník)

Česká republika

#příběhy

Ne, Kambodža

Enate, Etiopie
Enate a její syn bydlí v malém domku z plechu.
Manžel zemřel na AIDS. Enate také onemocněla,
pak už chodila jen s holemi. Po smrti manžela
zjistila, že i ona je HIV pozitivní.
V jejím životě nastal obrat, když se dozvěděla
o programu Diakonie pro ženy. Prošla školením
a naučila se úplně nové věci. Do začátku podnikání
dostala peníze a začala prodávat zeleninu.
Enate je také členkou skupiny, která sdružuje HIV
pozitivní ženy. Ze svých úspor vybudovaly ženy
veřejné sprchy, které teď Enate provozuje. Sprchy
v rušné části města denně využije asi padesát lidí.
Většina peněz za návštěvu sprch jde zpět do spoření
skupiny. Enate si i tak vydělá 350 birrů měsíčně,
takže pro sebe může koupit léky, postará se o sebe
i syna, zaplatí chlapci školu a ještě něco ušetří.
foto: Britta Herkenrath

Alad, Jordánsko
Alad je 21 let, je svobodná, v táboře Zaatarí je od roku
2012. V Sýrii studovala střední školu a snila o tom,
že se stane právničkou. Pak přišla válka. Jednoho dne
odjela Alad s matkou a bratry k hranicím Jordánska,
dál šli pěšky, až je policejní hlídka odvezla do tábora.
V táboře se cítí v bezpečí. Problém je ale příliš volného
času. Alad říká: „Někdy sama sebe ráno přesvědčím,
že někam spěchám a musím vyřídit spoustu věcí.
Rychle vstanu, obléknu se a ve spěchu sním snídani.
Vyjdu ven a rychlým krokem někam jdu. Je jedno kam,
protože ve skutečnosti nemám co dělat.”
V táboře je málo práce. Lidé mají co jíst, mají kde spát.
Ale člověk přece potřebuje víc. Alad už nesní o tom, že
bude právničkou. Neví, co bude dál a jak dlouho budou
v táboře. Zatím se přihlásila do kurzu počítačových
dovedností v centru pro mladé Peace Oasis. Díky kurzu
se má v táboře co učit. A zároveň má větší naději,
že jednou, až skončí válka, najde práci.

Pan jménem Ne Samol žije se svou ženou a 3 dětmi
ve vesnici Austouk nedaleko provinčního města
Battambang. Na 8hektarovém poli pěstuje rýži.
Na školení se dozvěděl o technologii SRI (System
of Rice Intensification) a dostal certifikované osivo.
Přibyla mu sice práce s předpěstováním rýžových
sazeniček, které po 10 dnech přesazuje do pole,
ale ušetří za osivo a má vyšší výnosy. Know-how
Ne dává dál, protože zjistil, že metoda funguje.
Pan Ne také chová žáby a ryby. Žáby na zahrádce
za domem, ryby v rybníku opodál. Školení a peníze
do začátku chovu získal také z projektu. Komplikace
sice nastaly, když mu kvůli kontaminované vodě
část žab uhynula, ale na prodej jich má pořád dost.
Dnes je pan Ne tak daleko, že prodává také
certifikované osivo rýže, které vypěstoval na svém
poli. Jeho rodině se daří mnohem lépe než dřív.

Emily, Zambie
Emily se stará o 6 vlastních dětí a 4 sirotky. S manželem
se věnují zemědělství, ale neměli peníze na hnojivo
a příjem z výpěstků byl tak malý, že jim nestačil ani
na jídlo pro všechny děti.
Banka jim peníze půjčí, ale do dalšího měsíce musí
splatit dluh i s 2% úrokem. S manželem mají malý fond,
do kterého spoří, přesto úspory na další podnikání
nestačí. Z malých úspor Emily alespoň nakoupí mouku
a vyrábí tzv. fritters, smaženky, a scones, koláčky,
které prodává na místním trhu.
Emily je členkou místní svépomocné skupiny. Ženy
v ní vytvořily fond s 6 000 kwacha, z kterého si mohou
půjčit peníze na začátek podnikání. Emily fond také
využila a za 1 000 kwacha (100 USD) nakoupila rajčata,
hlávkový salát, brambory i hnojivo. Pěstuje kvalitnější
zeleninu a podniká. Z výdělku už do fondu vrátila 1 020
kwacha a ještě jí zbyly peníze na nákup dalších sazenic.
Emily je šťastná, že je nezávislá a uživí svou rodinu.

#VY

Děkujeme vám za podporu a vážíme si spolupráce s vámi.
Bez vás by tato práce nemohla pokračovat.

VAŠE PRÁCE 2016
Výroční zpráva Diakonie ČCE – Střediska humanitární
a rozvojové spolupráce

1. cena za výroční zprávu 2015
v Cenách Fóra dárců

3 800 hygienických
balíčků do Sýrie

4 české obce v projektu
Odolná obec

150 žen v Zambii
se naučilo číst

1 pes v našem
dog-friendly office

111 učitelek a učitelů
na seminářích GRV

2016

300 šicích sad
pro rodiny v Zaatarí

20 lékárniček do škol
v Myanmaru

1 109 likes na fb

9 zemí,
kde pracujeme

1 prodejna pro farmáře
v Moldavsku

244 farmářů
na školeních v Kambodži

1 100 žen ve svépomocných
skupinách v Zambii

107 evangelických sborů
přispělo do sbírky pro Irák

VIZE, MISE A HODNOTY

DÁREK³

Vize
ź Všichni lidé mají možnost vést důstojný život a ovlivňovat prostředí,
v němž ho prožívají.
ź Lidem, které zasáhla přírodní katastrofa nebo válečný konflikt, je
MISE
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.
Objevujeme.
Proč?
Existují jiné možnosti, skryté schopnosti a nové cesty.
Víme.
Hledejte je s námi.
Celý svět nezachráníme. Přesto má cenu věci měnit.
Umíme.
Pojďte do toho také.
Jsme profesionálové a stále se učíme od lidí kolem nás.
Věříme.
I od vás.
Když změníme jeden život, změníme celý svět.
Baví nás to.
Přidejte se.

Proč DÁREK³?

VIZE

Protože DÁRKEM³, dárkem na třetí,
uděláte trojí radost:
– dítěti nebo dospělému, kterému jste svými penězi pomohli,
– člověku, který od vás dostane dárkový certifikát se svým
jménem
– a určitě také sobě.
Proto DÁREK³.

Jak DÁREK³ pomáhá – v Zambii
Florence se zapojila do našeho programu na podporu
drobného podnikání. Díky tomu teď může Florence vozit
svého syna do nemocnice vzdálené 20 kilometrů.
S malým dítětem v náručí takovou vzdálenost ujde těžko.
Ale na kole zvládne Florence cestu snadno i s chlapcem.
Kolo si mladá žena koupila z výdělku za prodej zeleniny
a kukuřice, které pěstuje díky půjčce od svépomocné skupiny
žen. „Moje zeleninová zahrada vzkvétá. Z prodeje zeleniny nakonec zaplatíme i školné pro naše čtyři děti. Doufám,
že díky vaší pomoci budou moci všechny naše děti dokončit školu. My jsme totiž nemohli,” říká Florence.
Do podpory žen v Zambii se můžete zapojit nákupem pytle cementu za 175 Kč. Nebojte se, cement nepošleme k vám
domů. Pořídíme ho v Zambii, kde pomůže se stavbou studní a hrází pro drobné pěstitelky jako je Florence.
Dárkový certifikát můžete někomu věnovat a inspirovat tak další dárce.
Školní potřeby pro barmské děti, žáby pro farmáře, další dárky a všechny důležité informace najdete na www.darek3.cz.

FINANČNÍ ZPRÁVA

FINANČNÍ AUDIT

Naše hospodaření v roce 2016:

Všechna naše práce prošla finančním auditem:

Náklady 2016

CELKEM

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

657 290 Kč
18 243 782 Kč
6 712 232 Kč
10 145 Kč
3 096 688 Kč
144 219 Kč
251 453 Kč
234 991 Kč

Náklady celkem

29 350 800 Kč

Výnosy 2016

Hospodářský výsledek roku 2016: -249 855 Kč

Dary od farních sborů Českobratrské církve evangelické
a individuálních dárců:
Irák – do uprchlických táborů na severu země
Haiti – pomoc po hurikánu Matthew
Sýrie a Jordánsko – pomoc pro lidi zasažené válkou
Etiopie – podpora žen v Bahir Daru
Evropa – uprchlíci v Evropě
ostatní – Myanmar, Nepál, Ukrajina
Děkujeme za vaši solidaritu.

CELKEM
224 606 Kč
10 901 145 Kč
17 713 238 Kč
261 955 Kč
29 100 944 Kč

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

538 942 Kč
225 619 Kč
150 980 Kč
117 493 Kč
88 996 Kč
38 370 Kč

ostatní
3%
Evropa
8%
Etiopie
10 %
Sýrie a Jordánsko
13 %
Haiti
19 %

Irák 47 %

FINANČNÍ ROZVAHA

Zajímá vás naše práce a chcete se dozvědět víc?
www.diakoniespolu.cz
@diakoniecce.hrs
@HRS_Diakonie

Projekt

Česká republika

Globální rozvojové vzdělávání

Česká republika

Připravenost na mimořádné události a práce s dobrovolníky

Česká republika

Rozpočet (Kč)

Ze zdrojů Diakonie* Počet zapojených lidí

Vybrali jsme pro vás z množství různých údajů a událostí:

1 002 825

1 002 825

554

V seminářích jsme se setkali celkem se 111 učiteli a 138 žáky a na přednáškách pro veřejnost se 305 dalšími lidmi.

465 000

465 000

120

Vyškolení dobrovolníci poskytnou první psychickou pomoc a pracují s monitorovací aplikací v zasažených oblastech.

Odolná obec – projekt připravenosti komunit na mimořádné události

4 216 693

4 216 693

4 obce

Česká republika

Podpora preventivních protipovodňových opatření

2 337 748

2 337 748

398

Střediska Diakonie ve Dvoře Králové a v Terezíně stavebně upravila svoje budovy, aby lépe odolaly povodni.

Etiopie

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

404 577

404 577

136

Dalších 28 dětí chodí do školy. Ženy a mladí lidé spoří v 7 svépomocných skupinách.

Etiopie

Stavba mlýna v kebeli Makala

124 216

124 216

50

Irák

Psychosociální pomoc vnitřně přesídleným ženám v severním Iráku

195 500

195 500

160

Jordánsko

Podpora syrských uprchlíků v Jordánsku

5 047 396

2 440 111

3 389

Kambodža

Sociální harmonizace a podpora obživy v komunitách

4 295 328

1 451 809

67 822

Moldavsko

Rozvoj služeb domácí péče CASMED II

15 175 854

1 990 762

přes 3 000

Moldavsko

Stavba obchodu pro farmáře v okresu Drochia

2 671 680

2 671 680

74 443

Myanmar

Podpora obyvatel a obnovy povodněmi postižených oblastí v Rakhinském státě, Myanmar

5 043 361

2 000 000

2 359

Sýrie

Podpora zdraví a kvality života vysídlených a ohrožených Syřanů v guvernorátech Homs a Tartús

5 104 192

4 207 603

19 000

Zambie

Ekonomická emancipace – Zambie

18 723 057

1 887 749

2 000

Víc než 600 žen má svůj vlastní podnikatelský plán a spoří ve svépomocných skupinách.

Zambie

Ženy ve vedení – Zambie

21 503 504

2 000 000

1 680

Nejméně 150 žen se naučilo číst, psát a počítat a některé si otevřely vlastní bankovní účet.

Uganda
a další země

Act for Humanitarian Capacity Development in EU Aid Volunteers Initiative

12 146 152

335 999

8 zemí

Další obce – Plaňany, Rudník, Štětí a Křešice – chtějí být lépe připravené na případné povodně.

S firmou TEMPISH stavíme mlýn na kukuřici v okrese (woredě) Chuko a 50 žen bude díky němu snadněji podnikat.
Ženy dostávají psychosociální podporu ve 4 centrech, tzv. Women-Friendly Spaces.
300 účastníků pokračujícího kurzu šití v uprchlickém táboře Zaatarí dostalo šicí materiál.
244 farmářů prošlo školeními českých zemědělských expertů.
Pečovatelky a 25 dobrovolníků navštívilo seniory během roku 2016 více než 50 000krát.
Firma KOMA Modular postavila spolu s námi obchod, kde farmáři z okresu Drochia budou prodávat místním lidem své výpěstky.
1 856 dětí z 10 opravených škol dostalo školní pomůcky.
3 800 rodin dostalo balíčky s hygienickými potřebami na 2 měsíce.

64 místních partnerů Act Alliance pracuje v Bangladéši, Kambodži, DR Kongo, Ugandě, Etiopii, Jižním Súdánu, Myanmaru a Nepálu.

*Zdroje Diakonie (ve čtvrtém sloupci) jsou finanční prostředky, které Středisko HRS zajistilo od institucí, firem, individuálních dárců v České republice nebo od zahraničních partnerů. Rozpočet projektu a zdroje Diakonie jsou rozdílné tam, kde Středisko
HRS spolupracovalo na projektu financovaném i dalšími donory.
Rozvojové projekty v Kambodži, Moldavsku, Zambii a projekt GRV byly podpořeny z finančních prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Humanitární projekty v Jordánsku, Myanmaru a Sýrii byly podpořeny z finančních prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

POVEDLO SE

Země

KDE POMÁHÁME

JAK PRACUJEME
V každé zemi, kde působíme, spolupracujeme s místními
lidmi.
Jen díky tomu máme jistotu, že se naše pomoc dostane k těm,
kdo ji nejvíce potřebují. Neziskovým organizacím na místě
pomáháme získat prostředky, poskytujeme jim podporu
a zkušenosti expertů z České republiky.

Do zahraničí mířily v roce 2016 dvě třetiny
naší pomoci.
Pomáhali jsme lidem, kteří museli opustit svoje
domovy kvůli válce v Sýrii.
Díky prostředkům, které mezi sebou vybrali čeští
dárci v postní sbírce, jsme přispěli k další činnosti
center v uprchlických táborech v severním Iráku,
ve kterých se ženy a dívky pokoušejí vyrovnat se
s traumaty z války.
S podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR
jsme pomáhali v Jordánsku, Sýrii a Myanmaru.

NA CO SE ZAMĚŘUJEME
Humanitární pomoc
v zahraničí
32 %

Rozvojová pomoc
v zahraničí
38 %

Díky mezinárodním partnerům získáváme další finance
a můžeme naši práci rozšiřovat.
Jsme členy Act Alliance, sdružení 144 církevních humanitárních
organizací, a často spolupracujeme s jejími členy z celého světa
na společných projektech.
Jak to vypadá? Například německá Diakonie Katastrophenhilfe finančně zajišťuje program Odolná obec, ve kterém pracujeme s českými obcemi
na přípravách na budoucí povodně. Diakonie Katastrophenhilfe pomáhá třeba také na Haiti po hurikánu Matthew. My jsme se k její pomoci
přidali díky finanční sbírce, která proběhla ve sborech evangelické církve.
Podobně spolupracujeme s Lutheran World Federation v Jordánsku
a Myanmaru.

Záleží nám na výsledcích naší práce a neustále se učíme.
Jezdíme do míst, kde pomáháme, a mluvíme přímo s lidmi,
kteří naši podporu přijímají. Využíváme i externí hodnocení
odborníků.
Příběhy lidí i různá čísla vám pak přinášíme na našem webu
a sociálních sítích.

www.diakoniespolu.cz

Globální rozvojové
vzdělávání
4%
Předcházení
mimořádným
událostem v ČR
26 %

Kromě humanitární pomoci se věnujeme
i rozvojovým projektům v Africe a Asii.
Chceme podpořit i lidi, kteří mají nejméně
prostředků, aby byli soběstační a uživili své rodiny.
Například v Kambodži učíme drobné farmáře,
jak mohou efektivněji pěstovat rýži či jakým
způsobem ji správně hnojit.
V Zambii zase vedeme ženy k tomu, aby si založily
drobné živnosti, aby spořily vydělané peníze
samostatně i společně ve svépomocných
skupinách, a zajistily tak sobě i rodině důstojnější
život a svým dětem vzdělání.

KDE POMÁHÁME
Moldavsko
17 %

Česká republika
29 %

Myanmar
8%
Kambodža
5%
Etiopie
2%

Sýrie, Irák
a Jordánsko
25 %

Zambie
14 %

PROJEKTY
5 STRÁNEK: 16 PROJEKTŮ V 9 ZEMÍCH
Projekty, o kterých budete číst, můžeme dělat jen díky lidem, jako jste vy. Naši dárci, partneři a příznivci
nám pomáhají radou, finančními prostředky i důvěrou, kterou do nás vkládají. U každého projektu
najdete loga českých i mezinárodních organizací a firem, které se na něm podílely.
Formou Dárku³, Dobré hodiny nebo veřejných sbírek k nim přispěla i řada jednotlivých lidí.
Podívejte se, kde jsme pracovali a co jsme společně v roce 2016 dokázali.

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
SOUVISLOSTI – Globální problémy z pohledu
jednotlivých aktérů
Prevence, osvěta a vzdělávání v humanitární oblasti
Připravili jsme přednášky
pro veřejnost, semináře
pro učitele, workshopy pro
žáky, programy pro studenty
SŠ a 3 metodické příručky
pro pedagogy k tématům GRV
(voda, migrace, potraviny).
ucimespolu.cz

DOBROVOLNÍCI

ODOLNÁ OBEC

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Odolná obec – projekt připravenosti komunit
na mimořádné události
Spolupracujeme se zástupci
a obyvateli obcí při přípravě
na příští povodně. Chceme
snížit následky případných
povodní a zvýšit odolnost
obcí v oblastech ohrožených
velkou vodou.
odolnaobec.cz

Podpora preventivních protipovodňových opatření

ETIOPIE

ETIOPIE

Podpora žen, dětí a mladých lidí v Bahir Daru/Etiopie
Dobrovolníci prošli 3 školeními,
aby dokázali poskytnout první
zdravotní i psychickou pomoc při
povodních nebo jiné mimořádné
události v České republice.
Umí monitorovat škody po
povodních v zasažených oblastech.
Vybavili jsme další humanitární
sklady v Terezíně a Soběslavi.

Ve střediscích Diakonie ve
Dvoře Králové a v Terezíně
proběhly stavební úpravy,
které zabezpečily budovy
středisek proti příští
velké vodě.

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.

Ev.-Lutherische
Kirchengemeinde
Bad Salzuflen

Stavba mlýna v kebeli Makala
Díky podpoře firmy TEMPISH
stavíme v okrese Chuko mlýn
na kukuřici. Ženy v celé
oblasti budou moci snadněji
podnikat, budou soběstačné
a uživí svoje rodiny.

JORDÁNSKO

IRÁK
Psychosociální pomoc vnitřně přesídleným ženám
v severním Iráku
Podporujeme činnost 4 center
Women-Friendly Spaces pro ženy
v uprchlických táborech. Ženy
v nich nacházejí psychosociální
pomoc po válečných útrapách,
prostor pro sdílení a účastní
se v nich rekvalifikačních kurzů.

Podpora syrských uprchlíků v Jordánsku

MOLDAVSKO
Čeští zemědělští experti
učí farmáře šetrným
technikám, které přispějí
k vyšší zemědělské
produkci. Podporujeme
partnery z Krom Akphiwat
Phum v zakládání
komunitních organizací
a vzdělávání jejich členů.

Rozvoj služeb domácí péče CASMED II
Na severu země jsme
podpořili rozvoj domácí
péče o seniory. Připravili
jsme studijní pobyt v ČR
pro pracovnice CASMED.
Český expert
spolupracoval při hájení
zájmů organizace
(advocacy).

MYANMAR

Stavba obchodu pro farmáře v okrese Drochia

Podpora obyvatel a obnovy povodněmi postižených
oblastí v Rakhinském státě,
Myanmar
Firma KOMA Modular
Přispěli jsme na opravy škol
postavila ve spolupráci s námi
zničených povodněmi a na školní
a moldavskými ProCoRe
pomůcky pro učitele a jejich žáky.
v okrese Drochia prodejnu
Školení dobrovolníků požární
pro farmáře, ve které mohou
farmáři prodávat čerstvé ovoce bezpečnosti a požární prevence
a zeleninu místním obyvatelům. snižují nebezpečí vzniku požárů
v táborech na západě Myanmaru.
koma.diakonie.cz

Centrum Peace Oasis
v uprchlickém táboře Zaatarí
nabízí mladým lidem
psychosociální podporu.
Pro mladé i dospělé
připravuje rekvalifikační kurzy
šití, holičství nebo kurzy
pro kadeřnice a kosmetičky.

KAMBODŽA
Sociální harmonizace a podpora obživy v komunitách

MOLDAVSKO

ZAMBIE

SÝRIE
Podpora zdraví a kvality života vysídlených a ohrožených
Syřanů v guvernorátech Homs a Tartús, Sýrie
Zajistili jsme pro 3 800
syrských rodin balíčky
s hygienickými potřebami.
Balíčky pokryly potřeby
rodiny na dva měsíce
a zlepšily kvalitu života
lidí, kteří musí žít v zemi
zmítané válkou.

Ekonomická emancipace – Zambie
Ženy si zakládají malé
živnosti, spoří společně
ve svépomocných skupinách
a mají tak další zdroje
pro základní životní potřeby
své rodiny. Jejich děti si
mohou pořídit školní
pomůcky a chodit do školy.

ZAMBIE

DOBROVOLNÍCI VE SVĚTĚ

Ženy ve vedení – Zambie
Ženy navštěvovaly kurzy
základů podnikání a základní
gramotnosti. Díky nim jsou
soběstačnější a aktivněji
se podílí na vlastním rozvoji,
na rozhodování ve své obci
a na životě zambijské
společnosti.

Act for Humanitarian Capacity Development in EU Aid
Volunteers Initiative
V 8 zemích proběhla
školení zaměstnanců
neziskových organizací
v oblasti posilování
odolnosti komunit vůči
mimořádným událostem
a v oblasti snižování rizika
katastrof.

DOBRÁ HODINA
Program pravidelné podpory
Darujte jednu hodinu své práce za měsíc a zajistíte práci lidem jinde na světě.
Zapojte se na www.dobrahodina.cz a pošlete každý měsíc svou hodinovou mzdu. Vaše
práce tak pomůže získat práci dalším lidem.

www.dobrahodina.cz

Co vám k tomu přidáme?
Každý měsíc vám pošleme příběh jednoho člověka, kterému jste svým příspěvkem
pomohli k soběstačnosti.
Vaše pomoc má totiž jméno.

NÁŠ TÝM
Mgr. Jan Dus, MBA,
ředitel

Vladimír Procházka
expert/technik

Mgr. Květuše
Mašínová, vedoucí
humanitární
pomoci v ČR

Zahraniční
projekty
Mgr. Lukáš Macek
koordinátor
zahraničních
projektů,
od 7. 11. 2016

Mgr. et Mgr. et
Mgr. Petra
Nedbálková
vedoucí sekce
zahraničních
projektů
Mgr. Michaela
Stachová
vedoucí PR
a fundraising
Humanitární
pomoc v ČR
Mgr. Jarmila
Dvořáková, Ph.D.
koordinátorka GRV
Mgr. et Mgr. Kamila
Šimková
koordinátorka
humanitární
pomoci v ČR

Mgr. Kateřina
Novotná
projektová
asistentka
Mgr. Olga
Rozsívalová
koordinátorka
zahraničních
projektů
Ing. Vojtěch Žitný
koordinátor
zahraničních
projektů
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

Mgr. Pavel
Cedivoda
koordinátor
zahraničních
projektů
do 31. 8. 2016
Mgr. Nikol Krejčová
koordinátorka
zahraničních
projektů
do 30. 11. 2016

Bc. Jan Křelina
koordinátor
dobrovolníků
do 15. 8. 2016
Mgr. et Ing. Beata
Wolfová
humanitární
pomoc v ČR
do 31. 1. 2016
Jeremy Ault
vedoucí sekce
zahraničního
fundraisingu
do 30. 6. 2016
Rita Kerhin
zahraniční PR
a fundraising
do 30. 6. 2016

Jen díky podpoře lidí, jako jste vy, můžeme pomáhat v České republice i v zahraničí.
Děkujeme vám, kteří přispíváte pravidelnými či jednorázovými finančními dary, kupujete Dárek³ a sdílíte informace
o naší práci s přáteli.
Děkujeme vám, kdo jste se zapojili do programu pravidelné podpory Dobrá hodina.
Děkujeme firmám KOMA Modular (koma.diakonie.cz), Live Bid, TEMPISH, The Prague Concert Co. a ZOOT, které s námi
různým způsobem spolupracují na rozvojových nebo humanitárních projektech.
Děkujeme partnerům v České republice i mimo ni. Společnými silami dosáhneme více.
Děkujeme vám, dobrovolníkům a stážistům, kteří jste připraveni pracovat při povodních, pomáhali jste nám s překlady,
organizací akcí, administrativou i projekty. Jsme rádi, že se k nám s chutí vracíte.

Děkujeme běžcům, účastníkům závodů Run Czech, jejichž nohy pomohly, aby se lidé, kteří měli menší štěstí, mohli
postavit na vlastní nohy s větší jistotou.
Děkujeme vám, kdo jste podpořili svou prací a účastí na benefiční aukci uměleckých děl Dobrá aukce.
Děkujeme vám umělcům, kteří jste do ní darovali svá díla.
Za mimořádný způsob podpory děkujeme: Synodní radě Českobratrské církve evangelické a farním sborům ČCE,
střediskům a školám Diakonie ČCE.
Děkujeme za vaši solidaritu a důvěru.

