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41 Pákistán
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44 Sri Lanka
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46 Vanuatu***

47 Vietnam

58 Egypt
59 Jemen
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Evropa

Sekretariáty
Brusel, Belgie
Ženeva, Švýcarsko
New York, USA
CARE International partnerský člen / pilotní zemĕ
32 Indie*
58 Peru*

CARE Indie je zaroveň  projektová země a 
partnerským členem CARE International 
CARE Thajsko je zároveň člen CARE International 
a projektová země
CARE pracuje přímo na místě na základě 
strategického partnerství 

*

**

***

 Projektové země - CARE International

 Projektové země - CARE Česká republika

 Projektové země - CARE Česká republika v spolupraci s CARE Rakousko

Členské země CARE International

Latinská Amerika
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62 Arménie***
63 Ázerbajdžán***
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v spolupraci s CARE Rakousko
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Milé čtenářky a milí čtenáři!

Organizace CARE je činná téměř ve všech zemích 
zóny Sahel, a také v Etiopii. Pracujeme s lidmi na 
tom, abychom je vyzbrojili proti suchu a neúrodám. 
V akutních krizích obyvatelstvo podporujeme 
potravinovými balíky CARE – především pro děti.
  
Válka v Sýrii je dalším „chronickým“ ložiskem 
krize. Vidíme nesmírné lidské utrpení a miliony 
uprchlíků z celého Blízkého východu. Syrský 
soused Jordánsko patří k oněm třem zemím, které v 
celosvětovém měřítku nejvíce trpí nedostatkem 
vody. Jordánci přijímají aktivně uprchlíky, avšak 
nepřetržitému přílivu lidí přihlížejí s obavami.
  
Jako pomoc v nouzi zásobují balíky organizace 
CARE rodiny v Jordánsku například potřebami na 
vaření a zařízením domácnosti.  Kvůli přetrvávající 
válce neumíme bohužel odpovědět uprchlíkům na 
otázky: „Jak to s námi bude dál? Kdy budeme moci 
zase domů? Jak a kde budeme v budoucnu žít?“  
Humanitární práce organizace CARE je v této 
oblasti důležitým příspěvkem, avšak nemůže řešit 
konflikty takovéhoto rozměru. To se požaduje od 
světového společenství a politicky odpovědných 
osob, které musíme angažovat. „Zvyknout si“ na Na titulní fotografii naší výroční zprávy je Sabina z 
mediální zprávy o Sýrii a dívat se jinam, to je ta Bangladéše. 17letá dívka patří k milionům lidí, 
nejhorší cesta.kteří pracují za nejtvrdších podmínek v textilním 

průmyslu. Sabina se zúčastní programu CARE, 
Na následujících stránkách si přečtěte více o tom, který pomáhá zlepšovat její život. V Sahelu panuje 
co CARE v chronických ložiscích krize na naší zemi v důsledku narůstajícího sucha neustálý 
dělá – díky Vaší podpoře, která je stále naléhavě nedostatek potravy. V západní zóně Sahelu umírá 
potřebná.  I v budoucnu se budeme muset postavit každý rok 300.000 dětí, protože nemají dostatek 
novým výzvám v celosvětovém měřítku. Je na nás jídla a čistou vodu k pití. Sedm milionů lidí je v 
všech, abychom rozhodli, jak s tím chceme naložit. Etiopii chronicky nedostatečně zásobováno 
O četných aktivitách organizace CARE se potravinami – a to i v „dobrých“ letech. 
informujte v této výroční zprávě! Nepředstavitelné, že?

Děkujeme Vám!

Viktor Ondřej Schneider
čestný prezident 

CARE Česká republika 

Dr. Andrea Wagner-Hager
viceprezidentka

CARE Česká republika
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Těšíme se na to, že i v budoucnu společně s Vámi zlepšíme život 
milionů lidí!

Srdečně, Vaši



SahelDr. Andrea Wagner-Hager viceprezidentka CARE Česká republika
osiva, které je rezistentní proti škůdcům a spotřebuje již nemohou nacházet pouze v tradičních znalostech Představte si, že žijete na okraji Sahary, v krajině, 
málo vody. Všechno toto existuje – ale bez znalostí a předků.která je rozpálená jako kamna, v domě z hlíny, 
bez finančních prostředků to zůstává těm nejchudším z společně s několika vychrtlými zvířaty. Voda je 
chudých nedostupné. Akutním nouzovým situacím v zóně Sahel se nebude absolutně nedostatkovým zbožím. Dřevo je též 

možné vyhnout ani v budoucnosti. Lze je však oslabit, drahou surovinou a těžce k sehnání. Těžko si to lze 
Odolnost vůči změně klimatu aby se zabránilo tomu, že tisíce lidí opět přijdou o život představit, že?

zbytečnou smrtí hladem. Chronickým katastrofám jako 
Právě v tomto bodě začíná  práce organizace CARE: na v Sahelu lze zabránit, jestliže světové společenství včas Pro asi 25 milionů lidí je tato situace denní realitou, 
rozhraní technicky realizovatelných možností a zareaguje a v době sucha pomůže k jeho překlenutí neboť žijí v zóně Sahel, která se vine jako 150 až 800 km 
tradičně udržovaných znalostí, které již požadavkům potravinami. V dobách mezi tím pracuje CARE společně široký pás přes celou Afriku v jižní části Sahary. Život 
razantně narůstající problematiky životního prostředí s miliony lidí v zemích Sahelu na trvalých strategiích ke tam je každodenním bojem o přežití. Chovatelé a 
nestačí. Naší nejvyšší prioritou musí být učinit lidi ze zlepšení všeobecného stavu výživy, a tím i životní chovatelky dobytka a rolníci a rolnice produkují často 
zóny Sahel odolnými proti vlivům životního prostředí.  situace.příliš málo k přežití a jsou odkázáni na potravinovou 

pomoc.
Přístup ke znalostem je rozhodující pro rozvoj trvalých 
budoucích strategií – třeba v dobytkářství. Musí Sahara se rozšiřuje stále více na jih. To je ještě 
nastoupit odklon od toho, aby lidé usilovali o velké urychlováno klimatickou změnou. Lidé v zóně Sahel 
stádo jako o znak blahobytu, aniž by zároveň dbali na jsou na neúrody v důsledku sucha zvyklí. Přesto chybí 
to, že většina zvířat je vyhublá a v extrémně špatném účinná a dostupná protiopatření. K nim patří 
stavu. Odpovědi a náměty k řešení pro dnešní život se management vody, střídavé pěstování plodin a použití 

www.care.cz
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Sahel – záchranné pobřeží 
na okraji Sahary?

Poděkování patří našim dárcům za velkou podporu 
při hladové krize 2012 v zemích sahelské oblasti! 
Díky Vašemu daru jsme byli schopni poskytnout 
nouzovou pomoc 750 ohroženým pasteveckým 
rodinám těžce postižených suchem a nedostatku 
potravin v oblasti Tanout, v Nigeru .

Příspěvek CARE Česka republika do celkového rozpočtu 
pro humanitární pomoc při hladové krize v zemích 
sahelské oblasti:  500.000,00 Kč. 
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OBČANSKÁ VÁLKA
V SÝRII 

Zhruba půl milionů obyvatel Sýrie dosud uprchlo před násilím a 
vyhnáním do Jordánska. Denně k tomu přibývá asi 2.000 lidí. V 
momentální situaci nemůže nikdo odhadnout, jak to bude 
pokračovat.

Jordánsko je jen o málo větší než Česká republika a má dokonce 
méně obyvatel. Přesto tato země již desetiletí stále znovu a znovu 
přijímá velký počet uprchlíků.  Mnozí ze dvou milionů palestinských 
uprchlíků se mezitím dobře integrovali a mají i jordánský pas.

Život v neustálém čekání

Velmi prekérní je dále situace Iráčanů a Iráčanek, kteří od začátku 
války v roce 2003 hledali v Jordánsku ochranu. Mnozí z nich mají 
strach se vrátit a čekají na možnost vybudovat si v jiné zemi nový 
život. Jen málo zemí je však připraveno irácké uprchlíky přijmout. 
Život v neustálém čekání.

CARE pracuje v Jordánsku již 65 let. Práce s uprchlíky nás provázela 
po celá tato desetiletí. Dnes podporujeme především irácké a syrské 
uprchlíky, kteří žijí mimo uprchlické tábory – je to 70-80 procent 
syrských uprchlíků a prakticky všichni iráčtí uprchlíci.  Žijí často ve 
velmi špatně vybavených a příliš malých bytech v chudších čtvrtích 
Ammánu a jiných jordánských městech.

Pro nás je důležité, abychom uprchlíkům pomohli nejen materiálně a 
finančně, nýbrž abychom je navíc informovali o dalších nabídkách 
podpory a provázeli lidi, kteří svou situací obzvláště trpí. Organizace 
CARE přitom spolupracuje s místními organizacemi a dbá na to, aby 
se nezapomnělo na potřeby chudších jordánských rodin. V 
posledních letech silně stouply ceny za potraviny a nájmy. Pro 
mnohé je čím dál víc obtížnější si vystačit.

Jordánsko: Útočiště před válkou v Sýrii 

Poděkování patří našim dárcům za velkou podporu při 
nouzové pomocí vysídlených syrských uprchlíků v 
Jordánsku! Díky Vašemu daru jsme byli schopni 
podpořit syrské domácností nouzovou hotovostí na 
jídlo a nájem a rozdat takzvané „Non-Food Items“ –  
obsahující především elektrický přímotopy, deky, 
matraci na spáni  a teplé oblečení.

Příspěvek CARE Česka republika do celkového rozpočtu 
pro humanitární pomoc pro syrské uprchlici v Jordánsku: 
586.000,00 Kč.
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K vypuknutí protestů v Sýrii došlo začátkem března 
2011 v malém městě Dar'a  na jihu země, vyznačujícím 
se vysokou nezaměstnaností. Spouštěčem bylo zatčení 
a mučení 15 školáků syrskými bezpečnostními silami, 
protože na stěny své školy napsali slogan „Aš-ša'ab 
yurīd isqāt an-nizām“ (Lid chce pád režimu). 
Rozhodnutí vlády postupovat proti demonstracím 
represivně urychlilo teritoriální rozšíření konfliktu. V 
důsledku toho došlo k rozsáhlým vlnám zatýkání a 
počet obětí na životech stoupl, což také vyvolalo 
demonstrace v městských centrech aglomerace, jako je 
Damašek a Aleppo. V druhé polovině roku 2011 se části 
odpůrců režimu začaly ve zvýšené míře ozbrojovat a 
bojovat proti ozbrojeným silám režimu, čímž se 
konflikt rozvinul do občanské války. (Zdroj: OIIP)

Občanská válka v Sýrii

www.care.cz



Na zdi je vidět kresba nějaké ženy – její mrtvými) jsou bezpečnostní podmínky v 
vlastnosti jsou síla, nezávislost, samo- továrně žhavým tématem. Komunikace s 
statnost. Cesta, která k tomu vede? Síla m a j i t e l i  t o v á r e n  o h l e d n ě  l e p š í c h  
rozhodovat o vlastním příjmu, zlepšení situace bezpečnostních opatření se plánují společně.  
v bydlení a – v první řadě – naučit se číst a psát. 

Zmocnění a respekt
Učení v obtížných podmínkách

Zmocnění se vztahuje vedle individuálního 
Z tohoto důvodu se zde dívky shromáždily, posílení na změnu mocenských vztahů mezi 
ačkoliv mají v ten den již minimálně deset mocnými a bezmocnými. V projektu SEEMA se 
hodin těžké práce  za sebou. Jsou to textilní proto pracuje nejen se ženami, nýbrž i s 
dělnice, mnohým z nich je sotva víc než deset vládou, vlastníky továren, odborovými 
let. Nacházíme se ve slumu „Mullah“ ve městě organizacemi, pronajímateli, lokální elitou, 
Dhaka, kde bydlí mnohé z 1.500 textilních jakož i s „mastaans“ („silnými muži“ v 
dělnic, které se účastní projektu SEEMA příslušné městské čtvrti). 
organizace CARE („Solidarity and Education 
for Empowerment, Motivation and Aware- Jde i o to změnit postoj k hodnotě práce v 
ness“). textilce ve společnosti a k roli pohlaví, aby se 

vytvořilo sociální prostředí plné respektu. 
S projektem SEEMA se CARE zasazuje o Dívky s sebou přinášejí pro tuto změnu 
zlepšení životních a pracovních podmínek potřebný entusiasmus – dokonce i po dlouhém 
dělnic. Při setkání po práci jde o utváření pracovním dnu! Dodržování pracovních a 
osobnosti, pracovní práva, komunikaci a lidských práv v textilní branži však musí být 
řešení konfliktů. Centra se jmenují EKATA, v vyžadováno, prosazováno a kontrolováno i 
bangladéšském jazyce to znamená „společně“. vládami a jednotlivými společnostmi. K tomu 

mohou podstatně přispět i občané a 
Pomocí EKATA se mezi dělnicemi rozvíjí spotřebitelé v Evropě, muži i ženy. 
solidarita. Po tragické nehodě v Rana Plaza 
(zřícení textilní továrny s více než 1.100 

EKATA znamená „společně“
CARE podporuje textilní dělnice v Bangladéši 
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Podpora žen a pomoc při 
zlepšování podmínek jejich 
života - projekt SHAKTI

Peníze šli na pomoc opuštěným, 
týraným nebo ovdovělým ženám 
ve velmi zbídačené oblasti Churia v 
jižním okraji Himálaje v Nepálu. 
Ženám se umožnilo získat základní 
vzdělání a naučit se znát svá práva.   
Další pomoc spočívala 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 naučili 
správně a udržitelně využívat lesy, 
vodu a zemědělskou půdu a 
naučili se, jak ušetřit peníze v 
družstevních záložnách na nákup 
semen. Navíc ženy, které zažily 
násilí a ženy se speciálními, např. 
zdravotními problémy, našli  pomoc 
v centrech psychosociální podpory 
CARE.

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 
(severní Uganda) 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 podporovalo ženy, aby vyžadovaly svá práva a aby se mezi sebou spojily. 
Kromě toho  bylo 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 dána 22.000 lidí šance na lepší 
život.

Doba trvání :
01.01.2008 - 31.12.2012
Příspěvek CARE Česká republika do 
celkového rozpočtu projektu: 
387.000,00 Kč

Dát ženám šanci - projekt ROCO KWO

CARE umožňuje ženám v oblastech 
plných konfliktů život, který si samy 
určují

Doba trvání :
01.10.2010 - 31.12.2012
Příspěvek CARE Česká republika 
do celkového rozpočtu projektu:
335.000,00 Kč
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S know-how proti chudobě!

CARE pomáhá obyvatelstvu 
vyrovnat se lépe s důsledky 
klimatických katastrof a 
uniknout tak bídě.

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 angažovalo ve 
29 společnostech na severozápadě 
Bangladéše, aby se efektivněji 
postupovalo proti negativním 
důsledkům extrémních dešťů, bouří 
a období sucha. Spolupráce 
místních úřadů, obcí a 
soukromým sektorem byla 
posílena.
Navíc místní úřady obdrželi školení 
k analýze chudoby, trhů, řetězců 
tvorby hodnot a důsledkům změny 
klimatu. Společně s CARE pak byly 
uskutečňovány konkrétní projekty, 
které prospívají především ženám. 
Celkem z pomoci CARE profituje  
80.000 lidí.

Dětské krizové centrum (DKC) je zařízení odborné psychosociální 
a zdravotnické pomoci zaměřené již od roku 1992 na 
problematiku dětí týraných, sexuálně zneužívaných, zane-
dbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji.

Centrum se zabývá zejména krizovou pomocí, sociálně právní 
ochranou dětí, diagnostikou a terapií,  poradenstvím pro rodiče, 
sanací dysfunkčních rodin,  provozuje non-stop Linku důvěry a 
dale  přispívá k detekci ohrožených dětí. 

Cílem odborných služeb je v prvé řadě zajistit bezpečí a ochranu 
ohrožených dětí před dalšími atakami fyzického, sexuálního či 
psychického násilí; poskytnout dětem a jejich rodinám psychi-
ckou podporu při zvládání a řešení obtížné životní situace, 
minimalizovat míru negativního dopadu nepříznivé situace 
na dítě a zachovat - pokud je to v zájmu dítěte – rodinné vazby a 
začlenit se zpět do společnosti.

Doba trvání :
01.01.2010 - 31.12.2012
Příspěvek CARE Česká 
republika do celkového  
rozpočtu  projektu: 
364.000,00 Kč

Podpora Dětského krizového centra - Praha 4
projekt: „Cesta z pekla“

Doba trvání :
1.7.2012 - 30.6.2013
 Příspěvek CARE Česká republika do celkového rozpočtu  projektu: 
500.000,00 Kč
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a zejména všem přátelum kteří 
podporují naší prací pravidelně!

 

media & more s.r.o.

Přes trvalé příspěvky můžeme naše projekty 
plánovat a realizovat dlouhodobĕ.

BDO IT, a.s. - CumArte, s.r.o. - Dynamix Media - EPG Global Property Invest - International 
Women’s Association of Prague - media & more s.r.o - Property Solutions s.r.o - pureDKNY - 

Rakouské Kulturní Fórum v Praze – Straberger conversations GmbH – VÖT Spolek Rakušanů v 
České republice - Zastoupení Evropské komise v České republice

11.207dárcům...Poděkování patří našim
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Propagace dobročinných darů a práce s veřejností *

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.

*

Výdaje na projekty  

Administrativní výdaje 

Dlouhodobý majetek celkem

Vlastní zdroje celkem

Krátkodobý majetek celkem

Cizí zdroje celkem

AKTIVA CELKEM

ROZVAHA / BILANCE (v tisicích)

PASIVA CELKEM

Zásoby celkem

Rezervy celkem

Pohledávky celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem

Krátkodobé závazky celkem

Jiná aktiva celkem

Jiná pasiva celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Jmění celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Výsledek hospodaření celkem

Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

1 467

0

2 256

5 711

4 244

5 711

5 711

3 023

767

3 023

3 023

0

0

0

0

30

0

0

0

5681

4 244

3 023

767

0

0

0

0

0

1 568

0

-1 675

0

-101

0

3 931

0 0
0 0

Náklady

Výnosy

Ostatní náklady celkem

Aktivace celkem

NÁKLADY CELKEM

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tisicích)
hlavní

činnost
hospodářská

činnost celkem

VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

DAŇ Z PŘÍJMŮ

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem

Ostatni výnosy celkem

Poskytnuté příspěvky celkem

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem

Daň z příjmů celkem

Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem

Spotřebované nákupy celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Služby celkem

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Osobní náklady celkem
Daňe a poplatky celkem

788

0

9 435

9 334

-101

0

-101

0 788

0 0

0 9 435

0 9 334

0 -101

0 0

0 -101

0

73

0 0

0 73

2 178

0

0 2 178

0 0

0 0 0

9 212
0

0 9 212
0 0

27

49

0 27

0 49

6 442

0

0 6 442

0 0

0 0 0
0 0 0

12,1%

28,4%

59,5%
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CARE Česká republika

CARE International

V roce 2012

Projekty CARE 
přinesly v roce 
2012 prospěch 

celkem více než 
 lidí.

83 
milionům

6 projekt  ve 6 zemíchů
2 spolupracovnice.

997 projektů v 84 zemíchpodporovala v roce 2012

sestává z 

2,5 milionů
zásobovala

podporovala

podporovala

zaměstnávala

9 milionů lidí pitnou vodou

lidí potravinamipřes 

12 členských mezinárodních organizací CARE 

Vlastník, redaktor a vydavatel:
CARE Česká republika o.s. – Asociace pro rozvojovou 

spolupráci a humanitární pomoc
Italská 1580/26, 120 00 Praha 2

Tel: 222 312 805
E-mail: care(at)care.cz, Internet: www.care.cz 

IČ: 22694102
Redakce: Mgr. Petra Löwenstein-Diouf

Ve fiskálním roce 2012 odpověděn pro použití darů:
Mgr. Ing. Marek Moudrý 

Layout: Dalibor Pašuld

Fotografie:
Titulní strana: CARE/Thomas Haunschmid, CARE

Strana 2: CARE
Strana 3: CARE/Brendan Brannon, CARE, 

CARE/Rodrigo Ordonez
Strany 4 a  5: CARE/Sandra Bulling, CARE, 

CARE/Jenny Matthews, CARE
Strana 6: CARE/Thomas Haunschmid, CARE/Miguel 

Dieterich
Strana 7: CARE/Thomas Haunschmid, CARE

Strana 8: CARE/Agnes Otzelberger, CARE
Strana 9:  CARE/Mark Mason, CARE/Thomas Schwarz

Strana 11: CARE/Thomas Haunschmid

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!

Impresum

a v dlouhodobě udržitelném zemědělství

v nouzových situacích přes 

11

Náklady na projekty CARE Česka republika činily v roce 2012 
2.672.000,00 Kč.
Z toho bylo vynaloženo 40% na rozvojovou spolupráci, 40% 
na pomoc při katastrofách a 20% na podporu Dětskeho 
krizoveho Centra v Praze 4. Investováno bylo 50% v Asii, 
31% v Africe a 19% v České republice. Celkové příjmy 
CARE Česká republika činily 9.333.799,00 Kč.
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