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Děkujeme Vám!
Milé čtenářky a milí čtenáři!
I minulý rok byl ve znamení masivních katastrof. Vzpomeňme
na přírodní a atomovou katastrofu v Japonsku, která stála
mnoho lidí život či jejich domovy. CARE uskutečnila v důsledku
ničivé tsunami jednu z mála intervencí ve své historii v
rozvinuté průmyslové zemi.
V létě 2011 vypukla v Africkém rohu - následkem extrémního
sucha a přetrvávající politické krize v Somálsku - katastrofa,
která světu a CARE zastavila dech.
Miliony lidí opustily své vesnice při hledání ochrany a potravy
– došlo k enormnímu stěhování ve všech zemích Afrického
rohu – uprchlické tábory byly a jsou přeplněny.

Děkujeme
našim
10 631
dárcům!

Jenom v Dadaabu v Keni žije v současnosti 450.000 lidí – tábor
byl plánován před 20 lety asi pro 110.000 běženců. Tento region
nás bude zaměstnávat i letos, protože srážky jsou opět velmi
slabé a politické krize nejsou řešeny – zároveň jsme
konfrontováni masivní potravinovou krizí v zóně Sahel.
Přečtěte si, prosím, na následujících stránkách, proč je tak
důležité investovat do rozvojových projektů, aby byli lidé
odolnější proti krizím.
CARE je celosvětově politická a na náboženství nezávislá
organizace, která se věnuje boji s chudobou a dbá přitom na to,
aby bylo přihlíženo k potřebám dívek, chlapců, žen a mužů.

Srdečně vás zveme, abyste se i v budoucnu stali součástí „světa CARE“,
neboť jen ten, kdo aktivně něco dělá, může také aktivně něco změnit.
Přesvědčte se o tom prosím sami na následujících stránkách.

Srdečně,

Viktor Ondřej Schneider
čestný prezident
CARE Česká republika

Dr. Andrea Wagner-Hager
viceprezidentka
CARE Česká republika
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Africký roh 2011
- hladomor
Mandefro Mekete, koordinátor pomoci
v nouzi CARE Etiopie
Vzpomínám si zcela jasně na
vyhlášení hladomoru v Africkém rohu, jako by to bylo
včera. Jedenáctého července
začal svět konečně vnímat
rozsah katastrofy. 5,4 milionů
lidí bylo tehdy již jen v Etiopii
nutně odkázáno na potravinovou pomoc. Nedostatek
vody a s tím spojené infekční
nemoci ohrožovaly životy
miliony lidí a zvířat.

Protože to tehdy bylo přesně
rok, co jsem naše mezinárodní
partnery varoval před suchem
v Africkém rohu. Již pro srpen
2010 bylo předpovídáno suché
klima, typické pro povětrnostní jev „La Niña“. Protože
jsem sám vyrůstal v oblasti
severovýchodně od Etiopie,
náchylné k suchu, vím, co
taková předpověď počasí
znamená.

Proč si tak zřetelně vzpomínám na červenec 2011?

Organizace C ARE na to
okamžitě reagovala a začala

hned s opatřeními pro možnou
krizi. Již v únoru 2011 jsme
zahájili první programy pomoci v nouzi v regionu Borena na
jihu země, který byl suchem
zasažen, pak též v Oromii a
Afaru. Později jsme rozdělování potravin rozšířili a navíc
jsme rozdělovali krmivo pro
zvířata.
S chronickou nejistotou
ohledně výživy lze v
zemědělské Etiopii vlastně
počítat celý rok, nezávisle na

klimatických a ekonomických
podmínkách. Existuje mnoho
příčin pro tuto ročně se
opakující nejistotu: neúrodné
půdy na základě nesprávného
obhospodařování, chybějící
sociální dávky a nedostatek
přístupu ke zdravotnickým
zařízením, růst obyvatelstva a
závislost na zemědělství pro
vlastní potřebu.

www.care.cz
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Většina etiopského obyvatelstva žije
ze zemědělství. Protože pěstování
potravin závisí na dešti, může mít
jeho nedostatek ničivé následky pro
hospodářství země a pro stav
dobytka, a tím pro záruku obživy
obyvatelstva.
Každý rok má Etiopie dvě období
dešťů a jedno období sucha, které
ovšem v každé části země nastupují v
rozdílnou dobu. Nejtěžší období je
tak zvaná „hubená sezona“ před
sklizní, když zásoby potravin
docházejí. Během této doby stoupají
lehce ceny potravin a ceny dobytka
klesají.

Lidé reagují na „hubenou sezonu“
rozdílně. Mnozí jedí přes den jídla méně,
jiní kupují méně poptávaných potravin
nebo prodávají co se dá, jako například
svá zvířata. Čím více prodávají, tím déle
trvá, než zase získají nějaký majetek. Tak
se dostávají rychle do ďábelského kruhu
chudoby.
Lidé v Etiopii nebyli v roce 2011
postiženi jen suchem, nýbrž právě i
důsledky klimatických a hospodářských
změn po celý rok. Střídání sucha a záplav,
silné kolísání cen na trhu potravin a
hubená sezona, ke které dochází tak jako
tak, to vše vedlo k ničivým následkům v
Africkém rohu.

K hladomoru přibyla
ještě i válka...
Andrea Wagner-Hager,
viceprezidentka CARE Česká republika, v největším uprchlickém táboře světa
Dadaabu/Kenia, Červenec 2011
Současně se suchem a hladem se
začíná rýsovat druhá paralelně
probíhající humanitární katastrofa.
V Somálsku, sousedícím jak s Keňou,
tak i s Etiopií, řádí občanská válka.
Nekonečné zástupy vyděšených
utečenců v beznaději opouštějí své
vesnice. Tito lidé jsou drobnými
rolníky a pastevci, kteří ve strachu
utíkají od svých políček a pastvin,
aby se pokusili o záchranu holého
života. Utíkají z trosek společnosti, v
které již nevidí naději na vlastní
existenci.
Somálci jsou zkušenými chovateli
dobytka. Je o nich známo, že svá
stáda, která jsou po generace jejich
hrdostí a obživou, neopouštějí,
pokud je na živu alespoň jedno zvíře.
To je též hlavním důvodem, proč z
Afrického rohu utíkají převážně
ženy, děti a staří lidé. Tisíce rodin je
roztrháno na jednotlivce a jejich
opětovné shledání je v mnoha
případech méně než
nepravděpodobné.
Ženy berou své děti a pěšky
opouštějí své domovy. Každá z matek
je schopna pobrat jen zlomek z toho,
co by potřebovala pro sebe a své dítě.
Cesta k i tak nejisté pomoci je dlouhá

a nebezpečná. Nejstarší synové zůstávají
s otci u stád ve zdánlivé naději, že se
všichni jednou budou moci vrátit do
svých domovů, k původnímu životu, na
který jsou i přes každodenní strasti po
generace zvyklí. Uprchlíci na Africkém
rohu jsou na cestě v průměru více než
týden. Na nohách mají sandály, boty z
umělé hmoty a někteří jdou dokonce
bosky.
Matky mají své nejmenší dítě zavěšené
na prsou a často ještě druhé nejmenší na
zádech. Zároveň za sebou obyčejně
vlečou ještě odrostlejší děti i s prarodiči.
Po celou dobu všichni spí pod širým
nebem. Za studených nocí jsou zabaleni
jen do toho, co mají na sobě - vlastní šaty,
nebo jejich zbytky, šátek pro dítě...

www.care.cz
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Nouzový
balík!
Každý nově příchozí, jedno zda je starý
nebo ještě dítě, dostává balíček asi o
velikosti cihly s proteinovými sušenkami k
okamžité konzumaci. K tomu dostává malý
balíček s kondenzovaným mlékem, jinak se
sušenky v tomto horku ani nedají pozřít.
Malé děti dostávají Plumpy Nut, kalorickou
pastu vyrobenou z burských oříšků, kterou
mohou sát přímo z tuby. Děti se těchto
tubiček drží jako klíšťata a sají, co jim síly
stačí. Častokrát jim zaskočí. Je skoro
nemožné jim tato balení přidržovat tak,
aby mohly lépe sát. Nepouštějí je z rukou ze
strachu, aby o tento kousek potravy zase
nepřišly.

Konečně v cíli?
Všímám si té trpělivosti a vyrovnanosti, s
kterou přicházející vysílené ženy a děti
čekají na registraci a s tím spojené prvotní
zaopatření. Skoro nikdo z nich nemá zájem
o konverzaci. I ta je teď, zdá se, nad jejich
síly. K tomu přispívá i to, že tito lidé zažili
na cestě podobné strasti, a není třeba si je
vzájemně připomínat. Ostatně mluvení to
stejně nezmění a tito lidé potřebují
konkrétní pomoc. Ptám se čekajících žen,

jak dlouho byli na cestě, jestli s sebou mají
celou rodinu a co by v tomto okamžiku
potřebovaly nejvíce. Obličeje se mění, ale
odpovědi a příběhy zůstávají skoro stejné.
Téměř všichni nechali část své rodiny v
Somálsku.
Velká většina zažila na cestě obrovské
ztráty. Mnoho matek ztratilo jedno, nebo
dokonce i dvě děti, které nezvládly strasti
této poutě a během pochodu zemřely.
Všichni jsou vyhublí a zcela vyčerpaní. Mají
před očima jen jeden cíl - co nejrychleji být
registrován jako uprchlík a tím zajistit sobě
i svým dětem pomoc potřebnou k přežití.
Děti jsou vystrašené a bojí se kontaktu s
cizím člověkem. Hned začnou plakat, když
se k nim kdokoliv cizí přiblíží. Potřebují
prostě jen trochu vody, něco k jídlu a
konečně trošku klidu.

Při první prohlídce se zjišťuje stav nově
příchozích. Nemocní a slabí se přenášejí do
sanitárního stanu, kde dostávají léky a
infůze. Ostatní se musí postavit do řady k
registraci a k následnému výdeji potravy.
Celý proces obnáší nekonečné čekáni v
úmorném vedru. Organizace CARE tato
místa, kde lidé stávají ve frontě, aspoň
částečně zastínila zavěšenými plachtami.
Ale i pod nimi je neúprosné horko. Opět
smekám před trpělivostí těchto čekajících
lidí. Mnozí říkají, že jsou teď prostě jen rádi
za to, že jsou zde, že si tu mohou sednout.
Tím nejdůležitějším je jim jistota, že už
nemusí den co den prchat divokou
přírodou před stále hrozícím nebezpečím.

Etiopie
720 Kč stojí zaopatření jednoho
dítěte skladbou potravin na 3
měsíce.
8,33 kilogramů je množství
potřebné skladby potravin na
měsíc a na hlavu.
Pomocí 100 Kč zajišťuje CARE
chemickou úpravu pitné vody
pro 5člennou rodinu na jeden
měsíc a zabrání tak rozšíření
nemocí.
500 Kč kryje náklady na osivo
pro obhospodařování 0,25
hektaru země. Výnosem se
zajistí obživa pro 5člennou
rodinu.
Uprchlický tábor Dadaab /
Keňa
7 Kč stojí jedno velké mýdlo.
8,800 Kč stojí nákladní vůz
plný vody, který zásobuje 50 lidí
po dobu jednoho měsíce.
Somálsko
1,200 Kč stojí balík Non-FoodItem pro 6člennou domácnost.
Obsahuje: plachtu z plastického
materiálu, prostěradla, matraci
na spaní, síť proti moskytům, 2
kanystry, sanitární roušku a
mýdlo.

Poděkování patří našim dárcům za velkou podporu při humanitární krize v
zemích Afrického rohu! Díky Vašemu daru jsme byli schopni zachránit životy
nespočtu rodin – pitnou vodou, jídlem a balíky pro přežití.
Příspěvek CARE Česká republika do celkového rozpočtu pro humanitární pomoc při
hladové krize v zemích Afrického rohu: 549.381,00 Kč.
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Nepál

PROJEKTY:

Podpora žen a pomoc při zlepšování
podmínek jejich života - projekt SHAKTI

Peníze půjdou na pomoc
opuštěným, týraným nebo
ovdovělým ženám ve velmi
zbídačené oblasti Churia v jižním
okraji Himálaje v Nepálu. Ženám se
umožní získat základní vzdělání a
naučit se znát svá práva. Další pomoc
spočívá v pomoci jak pečovat o půdu,
kterou vláda přidělí ženám tak, aby z
výnosů byly schopny uživit sebe a své

rodiny. V rámci projektu se ženy
naučí správně a udržitelně
využívat lesy, vodu a zemědělskou
půdu a naučí se, jak ušetřit peníze
v družstevních záložnách na
nákup semen. Navíc ženy, které
zažily násilí a ženy se speciálními,
např. zdravotními problémy, najdou
pomoc v centrech psychosociální
podpory CARE.

Doba trvání :
01.01.2008 - 31.12.2012
Příspěvek CARE Česká republika do celkového rozpočtu projektu: 519.000,00 Kč
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PROJEKTY: Uganda
Dát ženám šanci - projekt ROCO
KWO

ETIOPIE

CARE umožňuje ženám v oblastech plných
konfliktů život, který si samy určují
20 let zuřil v Ugandě konflikt mezi vládou a
Lord's Resistance Army – s ničivými následky
pro civilní obyvatelstvo. Mnoho žen se stalo
obětí sexuálního zneužívání a psychického
násilí. Od roku 2006 panuje mír – tedy alespoň
na papíře. Ale rány zůstávají. V programu Roco
Kwo (Změnit život) se CARE angažuje pro ženy
v oblasti Acholi na severu Ugandy,
postižené válkou. Po zpětném osídlení z
táborů zahnaných do vnitrozemí CARE
pomáhá lidem, aby si zase samostatně zajistili
základ svého života osivem a chovem
drobného zvířectva.
Zvláště CARE podporuje ženy, aby vyžadovaly
svá práva a aby se mezi sebou spojily. Kromě
toho je o ženy pečováno psychosociálně, aby
dokázaly zpracovat těžké zážitky. Založením
malých skupin zaměřených na spoření si
ženy mohou samostatně zajistit svou
existenci. Důležitým komponentem je také
práce s muži, aby změnili svoje typické
chování tak aby bylo omezeno násilí. Takto je
v současné době dána 22.000 lidí šance na
lepší život.
Doba trvání :
01.10.2010 - 31.12.2012
Příspěvek CARE Česká republika do celkového
rozpočtu projektu: 908.500,00 Kč

Zajišťování potravin prostřednictvím zvýšených výnosů, aktiv a
ochraně před růstem cen obilí
Hlavním cílem tohoto projektu je
významně přispět k trvalému snížení
nejistoty v dostupnosti potravin pro
mnoho domácností v devíti krajích,
takzvaných woredas, v Oromii a ve čtyřech
woredas v regionech „Jižních národů,
národností a oblastí“ (Southern Nations,
Nationalities and Peoples Regions).
Aktivity projektu zvýši odolnost a
přispívají k zabezpečení živobytí pro
nejvíce ohrožené domácnosti v cílových
oblastech. Pomocná opatření, jako je chov

koz a ovcí a vzdělávání včelařů trvale
pomáhá lidem chránit se před výkyvy cen
potravin. Budování bank obilí umožní
lidem a komunitám skladovat obilí a
samostatně hospodařit. Dále budou
založeny a průběžně podporovány
spořitelny a úvěrové skupiny v obcích.
Kromě toho se CARE také snaží na vládní
úrovni zlepšit přístup k potravinám pro
ty nejvíce postižené části populace trpící
hladem. Celkem má z tohoto projektu
prospěch 150 000 lidí.

Doba trvání :
01.01.2010 - 31.12.2011
Příspěvek CARE Česká republika do celkového rozpočtu projektu: 700.800,00 Kč
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Cílem tohoto dlouhodobého programu je zajištění pomoci a ochrany
sirotků a dalších znevýhodněných děti a mladých lidi v Burundi.
V africkém Burundi se do dětské práce zapojuje asi pětina dětí do 15 let.
Pod hranicí chudoby tu žije asi polovina lidí a to je i důvodem, proč děti
pracují. Chudé venkovské rodiny tak řeší neutěšenou ekonomickou
situaci. Bez toho aniž by děti došly pro vodu, postaraly se o sourozence
nebo obdělaly pole, si neumí život představit. V této zemi navíc existuje
více než 800 tisíc dětí, který přišli o jednoho nebo oba rodiče, velmi
často v důsledku šíření HIV/AIDS. Tyto děti představují 10 procent z
celkového počtu obyvatel. Dlouhodobý program CARE si dal za cíl
výrazně zlepšit do roku 2025 situaci těchto dětí. Posiluje práva dětí,
zajišťuje jim vzdělávání a odbornou přípravu. Snaží se zlepšovat
zdravotní péči i ekonomickou situaci v domácnostech, kde tyto děti
žijí. Speciální pozornost věnuje dívkám, které jsou často velmi
znevýhodněné. CARE Česká republika se v roce 2011 zapojila do podpory
tohoto programu.

BURUNDI

PROJEKTY:

Podpora sirotků a dalších znevýhodněných děti a
mladých lidi

Bangladéš
Doba trvání :
01.01.2010 - 31.12.2012
Příspěvek CARE Česká republika do celkového rozpočtu projektu: 363.500,00 Kč

S know-how proti chudobě!
CARE pomáhá obyvatelstvu vyrovnat se lépe s důsledky klimatických katastrof a
uniknout tak bídě.

Doba trvání :
01.10.2010 - 31.12.2025
Příspěvek CARE Česká republika do celkového
rozpočtu programu: 337.500,00 Kč

Obyvatelstvo Bangladéše trpí pravidelně přírodními katastrofami – téměř 500.000 lidí
ztratí ročně své přístřeší v důsledku záplav. To zasáhne tvrdě především chudé
venkovany. CARE se angažuje ve 29 společnostech na severozápadě Bangladéše, aby
se efektivněji postupovalo proti negativním důsledkům extrémních dešťů, bouří a
období sucha. Spolupráce místních úřadů, obcí a soukromého sektoru sílí. Navíc
místní úřady dostávají školení k analýze chudoby, trhů, řetězců tvorby hodnot a
důsledkům změny klimatu. Společně s CARE jsou pak uskutečňovány konkrétní
projekty, které prospívají především ženám. Celkem z pomoci CARE profituje 80.000
lidí.
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Děkujeme!
10 631

Poděkování patří našim

dárcům...

a zejména všem přátelum kteří
podporují naší prací pravidelně!
Přes trvalé příspěvky můžeme naše projekty
plánovat a realizovat dlouhodobĕ.

Vybrané společnosti,
které nás podpořily v roce 2011

media & more s.r.o.
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NÁKLADY 2011
Vzdělávácí a osvětová činnost *
36%

Výdaje na projekty

13%

Administrativní výdaje
*

Vysoké procento vyplývá z vysokých nákladů k dosažení
nových dárců a rozvoj CARE v České republice . Částka těchto
nákladů byla kryta z finančních rezerv organizace z
předchozích let.

51%

ROZVAHA / BILANCE (v tisicích)
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

0
0
0
0
0
3 023
0
0
3 023
0
3 023
2 256
-1 675
3 931
767
0
0
767
0
3 023

0
0
0
0
0
2 278
0
0
2 278
0
2 278
1 569
2 256
-687
709
0
0
709
0
2 278

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tisicích)
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daňe a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
NÁKLADY CELKEM
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatni výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
DAŇ Z PŘÍJMŮ
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

hlavní
činnost

hospodářská
činnost

celkem

5
5 773
0
0
213

0
0
0
0
0

5
5 773
0
0
213

0
3 701
0
9 687

0
0
0
0

0
3 701
0
9 687

0
0
0
48

0
0
0
0

0
0
0
48

0
8 952
0
9 000

0
0
0
0

0
8 952
0
9 000

-687

0

-687

0

0

0

-687

3 023

-687
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Náklady na projekty CARE Česka
republika činily v roce 2011
3.378.700,00 Kč.
Z toho bylo vynaloženo 84% na
rozvojovou spolupráci a 16% na pomoc
při katastrofách.
Investováno bylo 69% v Africe a 31% v
Asii.
Celkové příjmy CARE Česká republika
činily 8.952.000,00 Kč.

carefakta
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V roce 2011

podporovala
zaměstnávala

CARE Česká republika

6 projektů ve 6 zemích
2 spolupracovnice.
CARE International

podporovala v roce 2011
sestává z
zaopatřuje
umožnila
projekty CARE prospěly v roce 2011

1.015 projektů v 84 zemích
12 členských organizací CARE
12,4 mil. lidí v nouzových situacích,
5,2 milionům lidí přístup ke vzdělání
celkem více než 122 mil. lidí.

Fotografie:
Titulní strana: CARE
Strana 2: CARE
Strana 3: CARE/Kate Holt; 2004/Stefan Pleger
Strana 4: CARE/Kate Holt;
Strana 5: CARE/Harald Maier
Strana 6: CARE
Strana 7: CARE
Strana 8: CARE/Evelyn Hockstein
Strana 9: CARE/David Rochkind; 2011/Bronwyn Walker
Strana 11: CARE/Evelyn Hockstein
Příspĕvkové konto organizace CARE ČR:
ČSOB 243308210/0300
Dárcovska SMS ve tvaru DMS CARE na
telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč.
Dary lze odečíst od daňového základu!
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