ZA DŮSTOJNÝ ŽIVOT
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Rok 2018

Diakonický rok milosrdenství
12 515 přímých příjemců naší pomoci
1 212 rodin, které jsme podpořili
61 proškolených dobrovolníků v ČR
16 projektů v 10 zemích světa včetně ČR
6 dobrovolníků v zahraničí
4 odolné obce v ČR

Celý svět nezachráníme, přesto věříme,
že má cenu věci měnit.

ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
rok 2018 byl v celé diakonické rodině rokem milosrdenství. To je hodnota, která nám připomíná, že smyslem naší
práce je vždy člověk a jeho důstojnost. Pomoc směřujeme k těm, kteří jí nejvíc potřebují. Nikomu nestraníme.
Naše středisko se již osmým rokem věnuje pomoci v zahraničí při krizích a válkách i projektům v rozvojových zemích.
Jsme vděční, že jsou oblasti a země, kde dokážeme pomáhat dlouhodobě. V roce 2018 to byl například Blízký východ,
Jihovýchodní Asie nebo Ukrajina.
Pokračoval také projekt v rámci iniciativy EU Aid Volunteers, kde jsme propojovali evropské a místní odborníky a organizace a hledali cesty, jak snižovat dopad klimatické změny a přírodních katastrof na obyvatele chudých zemí.
Důležitou součástí střediska je také práce v České republice. Diakonie pravidelně pomáhá při povodních. Nabrali jsme
zkušenosti a dnes jsme připraveni okamžitě zasáhnout v případě živelní pohromy. Obcím s povodňovou zkušeností
nabízíme program, jak zvýšit svoji odolnost vůči živelným pohromám.
Toto vše bychom nemohli dělat bez podpory Českobratrské církve evangelické, jejích sborů, našich partnerů, dárců,
dobrovolníků a příznivců z ČR i ze zahraničí. Vážíme si Vaší podpory, děkujeme za pomoc, povzbuzení i dary.
Ve výroční zprávě za rok 2018, kterou právě otevíráte, se můžete začíst do příběhů konkrétních lidí. Příběhů o tom,
jak naše společné úsilí pomáhá měnit svět k lepšímu a šířit sílu milosrdenství.
Děkujeme za Vaši přízeň!
Kristina Ambrožová
ředitelka
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE

#NAŠE PRÁCE V ČR
Diakonie ČCE pomáhá při povodních v České republice od roku 1997. Využíváme naše dlouholeté
zkušenosti. V případě povodní jsme připraveni znovu pomáhat. Obcím nabízíme program, jak zvýšit
vůči povodním svou odolnost.

PŘÍPRAVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V ČESKU
Jedním z důležitých úkolů Střediska humanitární a rozvojové spolupráce je zlepšovat naši připravenost
tak, abychom byli schopni na nepředvídanou přírodní katastrofu okamžitě a profesionálně reagovat –
vyslat dobrovolníky do zasažených oblastí, zapůjčit potřebnou techniku a poskytnout psychosociální
první pomoc obětem.
• 61 dobrovolníků jsme proškolili, aby byli schopni poskytovat humanitární pomoc v případě povodní.
• Spravujeme technické vybavení potřebné při likvidaci škod po povodních v 6 humanitárních skladech.
Více o naší pomoci při povodních na www.povodne.diakonie.cz.

#NAŠE PRÁCE V ČR
ODOLNÁ OBEC

Živelním katastrofám se nevyhneme, ale můžeme jednat tak, aby jejich následky byly co nejmenší.
Odolná obec je program Diakonie ČCE pro obce, které se chtějí připravit na mimořádné události.
V letech 2016 – 2019 pracujeme ve Štětí, Rudníku, Křešicích a Plaňanech. V roce 2018 jsme podpořili realizaci preventivních opatření (nákup vybavení pro dobrovolné hasiče, opravu hráze rybníka,
obnovu evakuační cesty, výstavbu humanitárního skladu). Ve spolupráci s aktivními občany a zástupci obcí jsme připravili informační materiály pro veřejnost, uspořádali školení učitelů základních škol
a projektové dny pro děti.
• Uspořádali jsme školení pro 33 učitelů ze 4 základních škol.
• 167 žáků základních škol se na projektových dnech naučilo, jak se zachovat v případě povodní.
Více informací o projektu na www.odolnaobec.cz

JIŘÍ STUCHLÍK:

DALŠÍ POVODNI NEZABRÁNÍME, ALE JESTLI PŘIJDE, JSME LÉPE PŘIPRAVENI.

Rudník má na svém území nejméně šest říček a potoků, které představují povodňové riziko. Jsme v podhorské oblasti
Krkonoš, takže hrozí přívalové povodně doprovázené sesuvy půdy – stejně jako při povodních v roce 2013. Stačily
pouhé čtyři hodiny, aby byla velká část obce zdevastována, všechny přístupové cesty zaplaveny nebo poškozeny sesuvem půdy a my odříznuti od veškeré pomoci, protože neprojela ani těžká technika hasičů.
Další ochranu před povodní jsme nepodcenili a dnes jsme připraveni a vybaveni mnohem lépe než před šesti lety.
Mimo jiné jsme spolupracovali s Diakonií na projektu Odolná obec II., který zajistil pro náš sbor dobrovolných hasičů
rozšíření požární zbrojnice o humanitární sklad.
Uspořádali jsme několik komunitních setkání obyvatel obce a členů dobrovolných hasičů. Připravili jsme příručku –
rádce pro případ další mimořádné události, kterou dostala každá domácnost, a lidé v ní rychle a přehledně najdou
všechny důležité informace a kontakty. Děti ve škole měly s Diakonií projektový den, kde se učily o tom, jak se chovat
při povodni, a také o tom, proč přichází přírodní katastrofy a jak se mění klima.

#NAŠE PRÁCE V
ZAHRANIČÍ

Když Diakonie před třiceti lety obnovovala svou činnost, začínala téměř
od nuly. Zásadní pro nás byla podpora ze zahraničí. Přátelé ze západní Evropy nás podporovali finančně i
materiálně a také svými zkušenostmi. Zažili jsme, jaké to je, když někdo
pomůže. Proto považujeme za svou
povinnost přispět v zemích, které
nyní potřebují naši pomoc.

#JIHOVÝCHODNÍ ASIE

#JIHOVÝCHODNÍ ASIE

• V Myanmaru jsme pomáhali vnitřním uprchlíkům a místním komunitám, které uprchlíky hostí v
Arakanském státě. Opravili jsme pět škol, které celkově navštěvuje přes tisíc studentů. Učitelé v
těchto školách získali pomůcky a materiály k vyučování. Děti dostaly hygienické balíčky anebo
balíčky s učebními pomůckami. Vzdělání je pro ně zásadní. Může je totiž vysvobodit z chudoby,
ve které dnes se svými rodiči žijí.
V Myanmaru také podporujeme svobodu slova. Společně s Vítem Janečkem a dalšími českými
a barmskými filmaři jsme školili mladé talentované filmaře, aby dokázali zpracovávat podstatná
společenská témata a nezávisle informovat o tom, co se v jejich zemi děje. Na podzim 2018
jsme za podpory Ministerstva zahraničních věcí uspořádali kurz filmové tvorby a filmový festival
Wathann.
• V Kambodži jsme pracovali zejména s malými lokálními farmáři a místními komunitami. Farmářům v provincii Pursat pomáháme v jejich boji s následky změny klimatu a posilujeme jejich odolnost vůči přírodním katastrofám.
V provincii Pursat jsme podpořili 1986 mužů, 2766 žen, 339 chlapců, 414 dívek a 39 osob se
zdravotním postižením.
Kromě toho pomáháme se seskupováním farmářů do sdružení, které se dále vzdělávají v podnikatelských dovednostech a v pěstování plodin odolných vůči klimatické změně a využívání
udržitelných technologií.

Blog Stanislava Flekače, který nás v Jihovýchodní Asii zastupuje, můžete číst na:
www.diakonievkambodzi.cz.
• Naše síly jsme zmobilizovali i po tsunami, které udeřilo v Indonésii na ostrově Sulawesi v září
2018. Ve veřejné sbírce jsme vybrali 412 tis. Kč, které jsme věnovali na přímou pomoc zasaženým obyvatelům.

SHWE HLA SEIN:
ŠKOLA DO DEŠTĚ
Shwe Hla Sein (Myanmar) chodí do šesté třídy
základní školy. Má pět sourozenců, tři z nich navštěvují stejnou školu jak ona. Rodiče své děti ve
vzdělání velmi podporují, i když je to za hranicí
jejich finančních možností. Celá rodina žije jen z
malého hospodářství na vesnici.
Často se však děti do školy vůbec nedostaly. Ne
proto, že by nechtěly, školní budovy však byly neobyvatelné. Šlo o provizorní stavby z bambusu a
v období dešťů (v tropickém Myanmaru toto období může trvat od května do října) do nich silně zatékalo. Chyběly i vyhovující toalety a taky
zpevněné přístupové cesty.
S pomocí Diakonie byly školní budovy rekonstruovány, což znamenalo především výstavbu důstojného hygienického zázemí. Ta škola, kterou
navštěvuje malá Shwe Hla Sein se svými sourozenci, byla dokonce postavena celá znovu. Vyrostla nová solidní budova, kde se děti mohou
učit celoročně, bez ohledu na počasí. Kromě
nově vybavených učeben má i nádrž na pitnou
vodu.

#BLÍZKÝ VÝCHOD

#BLÍZKÝ VÝCHOD
Naše pomoc směřovala zejména k lidem, kteří kvůli válce museli opustit své domovy.
V Jordánsku působíme dlouhodobě. V roce 2018 jsme se díky prostředkům získaným v Postní
sbírce podíleli na stavbě denního centra a krytého dětského hřiště. Školka a hřiště významně
rozšíří možnosti dětí, jak trávit svůj volný čas, a odlehčí rodičům, kteří pracují a zajišťují chod
domácnosti.
V Libanonu jsme naši pomoc soustředili na syrské uprchlíky žijící v chudinské čtvrti na jižním
okraji Bejrútu a ve slumech v údolí Bikáa na nejchudší rodiny z hostitelské komunity. Vedle potravinové pomoci se jednalo o zajištění základních věcí do domácností, jako jsou přikrývky, topení
nebo pračky a lednice.
180 rodin s malými dětmi v Libanonu dostávalo každý měsíc potravinové poukázky.
30 rodin obdrželo pleny.
25 rodin získalo podporu ze sociálního fondu na nákup nezbytného vybavení domácnosti.

SAMI:
SPLNĚNÝ SEN
Každé ráno stál Sami před vzdělávacím centrem v Tahaddi. S černou igelitkou, roztrhanýma
botama a velkým úsměvem. Čekal, až se otevře
brána, aby se pokusil nenápadně zařadit mezi
žáky vcházející do třídy. Dlouho slyšel tu samou
odpověď: „Prosím Sami, jdi domů. Ještě pro
tebe nemáme místo.“
Sami jako jediný z rodiny přežil bombardování
v rodné vesnici a později spolu s tetou uprchl do
Libanonu. Protloukali se, jak mohli, až se dostali
do bejrútské chudinské čtvrti Hay el Gharbeh,
kde sídlí Tahaddi, komunitní centrum podporované Diakonií. Když se zapsali do programu pomoci, byl na tom Sami fyzicky i psychicky velmi
špatně. Díky podpoře Diakonie získali potravinové poukázky, příspěvek na bydlení a zdravotní péči.
Jeho zdraví se postupně výrazně zlepšilo a nakonec se i ve škole uvolnilo místo. Sami konečně mohl projít branou vzdělávacího centra. Splnil se mu sen. Díky trpělivosti i lásce učitelů a
asistentů se naučil chovat podle pravidel třídy,
což pro něj nebylo vůbec jednoduché – vždyť
dlouho vyrůstal na ulici.

#UKRAJINA

#UKRAJINA

Na Ukrajině spolupracujeme s organizací Otcův dům, která poskytuje ohroženým dětem péči v náhradních pěstounských rodinách. Zároveň poskytuje těmto často hluboce traumatizovaným dětem psychologickou péči a možnost speciálního vzdělávání ve vlastní škole. Naši práci zde můžeme rozvíjet díky
programu Otto per Mille.
Podpořili a proškolili jsme 6 náhradních rodin a 2 čekatelské rodiny.
V každé rodině žilo 10 – 12 dětí.
Rodinám jsme zajistili 5 asistentů pro případ, kdy rodiče potřebují volno.

VALERIE:
CESTA ZA ODPUŠTĚNÍM
Valerie se narodila v Kyjevě a vyrůstala jen se
svojí matkou. Maminka se starala o Valerii sama,
pomoc nedostala ani od své vlastní rodiny. O
vlastní bydlení v Kyjevě bohužel přišly, ale Valeriině mámě se podařilo najít si práci a podnájem v menším městě Boyarka. Bydlení tam bylo
levnější. Valerie v Boyarce chodila do školky a
potom do školy. Její máma považovala vzdělání
dcery za důležité. Společný, těžký život je hodně stmelil.
O to horší ranou pro Valérii bylo, když se ve 14
letech dozvěděla, že maminka má vážnou nemoc. V poslední fázi své nemoci se maminka
dostala do nemocnice, kde zemřela. Valerie u
toho nebyla. Aby nějak zahnala stres a strach
z tíživé životní situace, toulala se po městě s
partou. Své bolesti se snažila ulevit a trestala
sama sebe a všechny okolo hrubým chováním
a ignorováním všech hranic a autorit.
Naštěstí se dostala do Otcova domu, kde jí přijali. Tady našla lidské porozumění i profesionální
psychologickou péči. Má šanci, že se její vnitřní
zranění postupně zahojí a dokáže si odpustit. V
neposlední řadě také může dokončit školu.

#ZAMBIE

#ZAMBIE
V roce 2018 jsme dokončili projekt zaměřený na ekonomické osamostatnění žen v Zambii. Hlavním
cílem projektu bylo zlepšit postavení zambijských žen ve společnosti prostřednictvím jejich vzdělávání.
52 žen bylo proškoleno ve využití udržitelných energetických technologií.
763 žen prošlo kurzem základní gramotnosti.
60 žen se naučilo používat kapkovou závlahu.
Vzniklo 86 svépomocných skupin.

MERVIS:
PODNIKÁM, ABY DĚTI
MOHLY STUDOVAT

Mervis Mzeche je 49 let. Je víc než 25 let vdaná
a má tři syny a čtyři dcery. V roce 2015 se připojila k našemu projektu, který usiluje o posílení
postavení žen ve společnosti a jejich ekonomickou emancipaci.
Díky svépomocné skupině žen prošla řadou
školení a naučila se nezbytné ekonomické minimum, aby mohla sama podnikat – například jak
vytvořit svůj „business plán“, jak finančně vést
drobné podnikání, jak propagovat svoje výrobky, jak tvořit úspory. Pustila se do pečení buchet,
které prodává na místním trhu.
Její malé podnikání jí dokáže měsíčně vydělat
asi 3900 Kč čistého. Díky tomuto příjmu může
podporovat svoje děti, které chodí do školy. Nejstarší syn studuje medicínu. Další děti chodí na
střední a základní školu v Chipatě.

#PROGRAM EU AID VOLUNTEERS

#PROGRAM EU AID VOLUNTEERS
V roce 2018 jsme pokračovali ve vysílání dobrovolníkům k našim zahraničním partnerským křesťanským organizacím. Dobrovolníci pak na místě pomáhali svou prací zvyšovat ochranu místních obyvatel před riziky přírodních katastrof.
Vyslali jsme tři nové dobrovolníky – jednoho do Nepálu a dva do Etiopie a podporovali již vyslané dobrovolnice v Ugandě a Kambodži - za rok 2018 jsme vyslali celkem 9 dobrovolníků do 4 zemí.
V roce 2018 natáčel o práci naší dobrovolnice v Ugandě film dokumentarista Filip Remunda. Film s názvem Sandra v Ugandě bude mít premiéru v roce 2019 v rámci dokumentárního cyklu České televize
– Český žurnál.

MIREMBE:
V BEZPEČÍ PŘED SESUVY
PŮDY

Mirembe žila se svou rodinou ve vesnici Kacherere od narození. Poslední roky znamená období dešťů velké nebezpečí – erodované svahy
se sesouvají a ohrožují obyvatele vesnice. Vloni
se malá říčka, protékající údolím kolem vesnice,
během několika okamžiků změnila v běsnící živel. Přinesla s sebou spoustu bahna a kamení
z kopců a odnesla si 17 životů.
Od té doby, vždycky když prší, má Mirembe obrovský strach. Nakonec se rozhodla z vesnice
odstěhovat do kopců jako mnoho dalších. Tady
však chybí zdroj pitné vody. Třikrát denně vláčí
20ti litrový kanystr vody do kopců.
Teď má ale šanci na návrat do vesnice. Díky
vodohospodářskému projektu diecéze Kigezi,
na kterém se podílela naše dobrovolnice, se
naučili stavět na kopcích terasová pole, příkopy
a průsakové jámy, které účinně brání silným sesuvům půdy.

JAK NÁS PODPOŘIT?
DOBRÁ HODINA: DARUJTE PRAVIDELNĚ

Darujte 1 hodinu své práce za měsíc. Společně dokážeme zajistit lepší podmínky
lidem v různých krizových oblastech. Pomůžeme jim k soběstačnosti a nezávislosti.
Jak to uděláte? Staňte se pravidelným dárcem a každý měsíc darujete částku v
hodnotě své hodinové mzdy.
Vaše pomoc má jméno, díky našemu newsletteru uvidíte, koho jsme doposud
podpořili na cestě k nezávislosti.
www.dobrahodina.cz

DÁREK³

Podpořte děti a dospělé v zemích, kde pracujeme: ženy v Zambii, děti v uprchlickém táboře v Barmě nebo v Jordánsku. Udělejte dobrou věc a netradičně obdarujte své blízké k Vánocům, narozeninám nebo jen tak.
Dárkem uděláte trojí radost – sobě, dítěti nebo dospělému, kterému jste svými penězi pomohli, i člověku, který od vás dostane dárkový certifikát se svým jménem.
www.diakoniespolu.cz

POSTNÍ SBÍRKA

V roce 2018 se konal již 11. ročník Postní sbírky. V minulosti jste podpořili ženy v
Bahir Daru v Etiopii a lidi v uprchlických táborech v Iráku a Myanmaru. Děkujeme
všem dárcům, farním sborům i střediskům Diakonie za pomoc.
www.postnisbirka.cz

SOUHRNNÝ SEZNAM PROJEKTŮ V ROCE 2018
Název projektu

Země realizace Donor

Výstavba nového komunitního místa pro
setkávání pro uprchlíky v Jordánsku

Jordánsko

Postní sbírka
2018, ČCE
USA

Zlepšení životních podmínek nejzranitelnějších syrských domácností a libanonské
hostitelské komunity – fáze II

Libanon

Posílení odolnosti krizí zasažených komunit v Arakanském státě

Celkový rozpočet
2018

Podíl Diakonie ČCE - HRS

1 033 520 Kč

1 033 520 Kč

MZV

5 346 690 Kč

3 849 150 Kč

Myanmar

MZV

8 200 207 Kč

4 306 638 Kč

Podpora svobodné filmové tvorby
v Myanmaru

Myanmar

MZV

1 415 000 Kč

1 234 006 Kč

Adaptace zemědělství na změny klimatu

Kambodža

MZV

2 572 905 Kč

1 377 756 Kč

Akční program podpory živobytí

Kambodža

ČRA

22 039 433 Kč

3 981 082 Kč

EU Aid Volunteers ACTing Together
Against Disaster Risk

Etiopie, Kambodža, Uganda, Nepál

EU/ECHO
ČRA

18 647 915 Kč

707 825 Kč

Podpora rozvoje konceptu náhradní rodinné péče na Ukrajině

Ukrajina

Otto per Mille

3 152 800 Kč

377 700 Kč

Název projektu

Země realizace Donor

Ekonomická emancipace žen

Zambie

ČRA

Příprava na mimořádné události prostřednictvím budování odolnosti komunit, vzdělávání a sdílení zkušeností - Odolná obec

ČR

Diakonie Katastrophenhilfe

Zvyšování odbornosti dobrovolníků pomáhajících při mimořádných událostech

ČR

Podpora činnosti církevní organizace Diakonie ČCE - Středisko HRS při poskytnutí
jejich sil, prostředků a činností k zabezpečování pomoci postiženému obyvatelstvu
na stanoveném území Jihočeského kraje,
zasaženého mimořádnou událostí nebo
krizovou situací
Podpora připravenosti při poskytování humanitární a technické pomoci v Ústeckém
kraji

Celkový rozpočet
2018

Podíl Diakonie ČCE - HRS

18 447 792 Kč

1 015 977 Kč

3 339 514 Kč

229 143 Kč

Středočeský kraj

50 000 Kč

2 700 Kč

ČR

Jihočeský kraj

40 000 Kč

ČR

Ústecký kraj

72 514 Kč

9 540 Kč

95 577 Kč

Zvyšování kompetencí dobrovolníků huČR
manitární pomoci při mimořádných událostech a zvyšování povědomí veřejnosti
o způsobech ochrany obyvatelstva před
mimořádnými událostmi a o možnosti dobrovolnictví při nich

GŘ HZS

223 013 Kč

Udržitelnost připravenosti Střediska
na mimořádné události

ČCE

250 000 Kč

ČR

Celkový rozpočet projektu se skládá z prostředků poskytnutých hlavním donorem, partnery i Diakonií ČCE – HRS.

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

Děkujeme individuálním dárcům, kteří přispívají pravidelnými či jednorázovými finančními dary. Děkujeme společnosti KOMA Modular, která podporuje naši práci v různých zemích. Děkujeme partnerům v České republice i mimo
ni. Společnými silami dosáhneme více.
Za mimořádný způsob podpory děkujeme Synodní radě Českobratrské církve evangelické a farním sborům ČCE.
Děkujeme za Vaši solidaritu a důvěru.

FINANČNÍ ZPRÁVA
Náklady 2018
Spotřebované nákupy
Služby

CELKEM Kč
302 784,02
17 885 269,18

Osobní náklady

6 024 742,80

Daně a poplatky

33 617,23

Dary
Odpisy, prodaný majetek, rezervy

2 391 190,00
11 889,00

Poskytnuté příspěvky

179 067,50

Ostatní náklady

322 305,25

Náklady celkem

27 150 864,98

Výnosy 2018
Tržby za prodané zboží
Dary soukromých dárců a nadací
Příspěvky vládních a ostatních institucí
Jiné příjmy
Výnosy celkem

CELKEM Kč
17 104,30
7 250 143,95
19 665 155,32
296 762,16
27 229 165,73

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2018: 78 300,75 KČ

ROZVAHA
Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu

Diakonie ČCE-Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Belgická 374/22
Praha 2
120 00

ke dni 31.12.2018
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

Označení

AKTIVA

a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

a
číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

Součet A.I. až A.IV.

1

Součet A.I.1. až A.I.7.

9

1

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

Označení

73635383

b

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

c
Součet B.I. až B.IV.

41

Součet B.I.1. až B.I.9.

51

Stav k posled. dni
účetního období

B. I. 1.

Materiál na skladě

(112)

42

2

B. I. 2.

Materiál na cestě

(119)

43

47

B. I. 3.

Nedokončená výroba

(121)

44

B. I. 4.

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

A. I. 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

2

B. I. 5.

Výrobky

(123)

46

A. I. 2.

Software

(013)

3

B. I. 6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124)

47

A. I. 3.

Ocenitelná práva

(014)

4

B. I. 7.

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

A. I. 4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

B. I. 8.

Zboží na cestě

(139)

49

A. I. 5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

B. I. 9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

A. I. 6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

B. II.

Pohledávky celkem

A. I. 7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

8

B. II. 1.

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet A.II.1. až A.II.10.

20

B. II. 2.

643

702

(314)

50

Součet B.II.1. až B.II.19.

71

Odběratelé

(311)

52

Směnky k inkasu

(312)

53

A. II. 1.

Pozemky

(031)

10

B. II. 3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

A. II. 2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

B. II. 5.

Ostatní pohledávky

(315)

56

B. II. 6.

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

B. II. 7.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

58

A. II. 3.

Stavby

(021)

12

A. II. 4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

(022)

13

A. II. 5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

14

643

702

A. II. 6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

(026)

15

B. II. 8.

Daň z příjmů

(341)

59

A. II. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

B. II. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

60

A. II. 8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

B. II. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

A. II. 9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

B. II. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

A. II. 10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

(052)

19

B. II. 12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

(346)

63

Součet A.III.1. až A.III.6.

28

B. II. 13.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků

(348)

64

A. III. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

(061)

21

B. II. 14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

(358)

65

A. III. 2.

Podíly - podstatný vliv

(062)

22

B. II. 15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

A. III. 3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

B. II. 16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

A. III. 4.

Zápůjčky organizačním složkám

(066)

24

B. II. 17.

Jiné pohledávky

(378)

68

A. III. 5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

(067)

25

B. II. 18.

Dohadné účty aktivní

(388)

69

A. III. 6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

(069)

26

Součet A.IV.1. až A.IV.11.

40

A. IV. 1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

A. IV. 2.

Oprávky k softwaru

(073)

B. II. 19.

Opravná položka k pohledávkám

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

29

B. III. 1.

30

-643

-655

96

B. III. 2.

Ceniny

(213)

73

4 849

5 226

1 453

491

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

A. IV. 5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

B. III. 5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

A. IV. 6.

Oprávky ke stavbám

(081)

34

B. III. 6.

Ostatní cenné papíry

(256)

77

A. IV. 7.
A. IV. 8.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(082)
(085)

36

A. IV. 9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

37
38

7

5 322

B. III. 3.

39

13

62

B. III. 4.

(088)

12

4 911

31

(089)

5

72

32

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

10

(211)

(074)

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

17

Peněžní prostředky v pokladně

(078)

A. IV. 10.

35

70

Oprávky k ocenitelným právům

A. IV. 11.

29

80

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

-655

5 848

(391)

A. IV. 3.

-643

2
6 393

Součet B.III.1. až B.III.7.

A. IV. 4.

35

1

Stav k posled. dni
účetního období

B. III. 7.

Peníze na cestě

B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.

Náklady příštích období

B. IV. 2.

Příjmy příštích období
Aktiva celkem

(261)

79

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

84

(381)

81

(385)

82

1 453

491

Součet A. až B.

85

6 393

5 895

ROZVAHA
číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

Označení
a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

c

3

Stav k posled. dni
účetního období
4

a

86

923

1 474

B. IV.

Jiná pasiva celkem

Součet A.I.1. až A.I.3.

90

773

1 246

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

B. IV. 2.

Výnosy příštích období

Vlastní jmění

(901)

87

357

405

A. I. 2.

Fondy

(911)

88

416

841

A. I. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

(921)

89

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

Součet A.II.1 až A.II.3.

94

150

228

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

(963)

91

x

78

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

-18

x

A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

168

150

Součet B.I. až B.IV.

95

5 470

4 421

Hodnota B.I.1.

97

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

b

Součet A.I. až A.II.

A. I. 1.

(941)

96

Součet B.II.1. až B.II.7.

105

B. II. 1.

Dlouhodobé úvěry

(951)

98

B. II. 2.

Vydané dluhopisy

(953)

99

B. II. 3.

Závazky z pronájmu

(954)

100

B. II. 4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

101

B. II. 5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

102

B. II. 6.

Dohadné účty pasivní

(389)

103

B. II. 7.

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

104

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

Součet B.III.1. až B.III.23.

129

1 763

1 755

B. III. 1.

Dodavatelé

(321)

106

133

44

B. III. 2.

Směnky k úhradě

(322)

107

B. III. 3.

Přijaté zálohy

(324)

108

B. III. 4.

Ostatní závazky

(325)

109

5

22

B. III. 5.

Zaměstnanci

(331)

110

267

285

B. III. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

111

2

3

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

150

156

52

60

40

72

4

12

B. III. 8.

Daň z příjmů

(341)

113

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

B. III. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

115
116

B. III. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

B. III. 12.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

117

B. III. 13.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků

(348)

118

B. III. 14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(367)

119

B. III. 15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

(368)

120

B. III. 16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

121

B. III. 17.

Jiné závazky

(379)

122

B. III. 18.

Krátkodobé úvěry

(231)

123

B. III. 19.

Eskontní úvěry

(232)

124

B. III. 20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

125

Vlastní dluhopisy

(255)

126

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

(389)

127

46

7

B. III. 23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

128

1 064

1 094

c

Právní forma účetní jednotky

3

4
2 666

131

3 707

2 666

134

6 393

5 895

133

(383)

130

(384)
Součet A. až B.

21.03.2019

Stav k posled. dni
účetního období

3 707

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

B. III. 21.

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

Označení

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

VÝROK AUDITORA

VÝROK AUDITORA

VÝROK AUDITORA

NAŠI ZAMĚSTNANCI
V ROCE 2018 U NÁS ČÁST ROKU NEBO CELÝ ROK PRACOVALI TITO ZAMĚSTNANCI:
Mgr. Kristina Ambrožová
Ing. Ivana Dingová
Mgr. Jarmila Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Faryadová
Mgr. Lukáš Macek
Bc. Josef Neudeker
Vladimír Procházka
Mgr. Kateřina Procházková
Mgr. Olga Rozsívalová
Věra Slámová
Mgr. et Mgr. Jan Soběslavský
Mgr. Zdeňka Sobotová
Mgr. et Mgr. Kamila Šimková
Ing. Zdeňka Štětková
Naděžda Zajko
		
DĚKUJEME.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Belgická 374/22
Praha 2
12000
IČ: 73635383
Telefon: 242 487 827
Mobil: 732 485 769
E-mail: sekretariat@diakoniespolu.cz
www.diakoniespolu.cz

