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CARE v roce 2015 pomohla 65 milionům lidí

CARE Česká republika
Pomáháme lidem v nouzi k soběstačnosti. We CARE!
Organizace CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních humanitárních a rozvojových organizací. Své projekty zaměřuje na
překonávání chudoby, zvláštní důraz klade na práci se ženami a pomoc k soběstačnosti obyvatel. CARE má za sebou sedmdesátiletou
tradici pomoci, na počátku své činnosti dodávala potravinové balíky i do válkou postiženého Československa. V roce 2015 působila
CARE v 95 zemích světa a pomohla více než 65 milionům lidí v rámci 890 programů. Projekty CARE se zaměřují na okamžitou pomoc při
přírodních katastrofách, základní zdravotní péči, boj proti hladu, zlepšování přístupu k čisté vodě a hygienickým zařízením, vzdělání,
rozšíření ekonomických příležitostí pro ženy, přípravu obyvatel na dopad klimatických změn či obnovu komunit po katastrofách.
V České republice CARE působí od roku 2007 a v loňském roce pomáhala v Nepálu, Jordánsku, Ugandě, Gruzii a na Balkáně. V rámci
osvětového projektu informovala českou veřejnost o podobách a významu humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, vedle toho též
transformovala své vnitřní kapacity, aby dosahovala ještě větší efektivity při své činnosti.

Naše vize
Vize CARE zahrnuje svět plný naděje, tolerance a sociální spravedlnosti, kde bude překonána chudoba a lidé budou moci žít důstojně
a v bezpečí. Za příčiny chudoby přitom považujeme nerovnoprávnost a klimatické změny. Výsledkem nespravedlivého rozdělování
zdrojů a příležitostí mezi zeměmi, ženami a muži, držiteli moci a utlačovanými komunitami je 1,2 miliardy lidí žijících v chudobě.
Většinu z tohoto počtu tvoří ženy a děti. Hlavní úkol rozvojové spolupráce je čelit těmto výzvám a dosáhnout trvalé změny pro nejchudší
obyvatele.

Česká republika pomáhá
Činnost CARE Česká republika je financována z příspěvků individuálních dárců, firem a ze státního rozpočtu České republiky. V roce
2015 podpořila Česká republika projekty CARE prostřednictvím dotací, a to v rámci projektu zaměřeného na zlepšování ekonomické
soběstačnosti žen s hendikepem v Gruzii, projektu na podporu uprchlíků z Jižního Súdánu v Ugandě a projektu Osvěta a projektu
Transformace CARE. Děkujeme všem štědrým dárcům za podporu naší práce!
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Úvodní slovo
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v roce 2015 se rozšířila působnost a záběr humanitární pomoci a rozvojové
spolupráce, které se CARE věnuje po celém světě. Chtěl bych vám,
příznivcům a příznivkyním CARE, poděkovat za rostoucí podporu, bez které
by naše práce nebyla možná.
Své úsilí jsme v loňském roce soustředili především na Nepál, který
zasáhlo ničivé zemětřesení. Nejstrašnější přírodní katastrofa v dějinách
země si vyžádala tisíce obětí na životech a postihla v rozsáhlém měřítku
infrastrukturu země. I díky solidaritě dárců z České republiky jsme mohli
okamžitě zasáhnout a zmírnit dopady tohoto neštěstí. Neváhali jsme,
protože programy v Nepálu patří mezi dlouhodobě podporované priority
české CARE.
Doufám, že se podaří dlouhodobě zlepšovat situaci také v dalších dvou
zemích, které nově přibyly na seznam úspěšných projektů české kanceláře.
Jsou jimi podpora uprchlíků z Jižního Súdánu v sousední Ugandě a podpora
žen v Gruzii, které i přes hendikep usilují o zlepšení života díky ekonomické
samostatnosti.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
Obsah
Projektové země CARE
4
CARE působí v 95 zemích světa. V rámci 890
programů v roce 2015 pomohla 65 milionům lidí.
Humanitární pomoc je v dnešním světě stále
potřebnější
Článek místopředsedkyně české CARE
o neměnnosti humanitárních principů.
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Podobně pozitivní zprávy bohužel nemůžeme přinést z válkou sužované
Sýrie. Po více než pěti letech ozbrojeného konfliktu ztrácejí mnozí
z uprchlíků naději na brzký návrat domů a život v míru. Jejich zoufalství
je nezměrné, stále potřebují naši pomoc a podporu. Jak v samotné Sýrii,
tak i v uprchlických táborech v okolních zemích a na Balkáně, kde hledají
útočiště před nebezpečími války. I v jejich situaci ale platí, že okamžitá
a zacílená pomoc pro ně znamená nejen snazší zvládnutí krize, ale také
novou naději, že zase může být lépe.

Jak pomáhala CARE v poválečném
Československu
7
Vzpomínky českého pamětníka na poválečné balíky
pomoci.

Usilujeme vždy o rychlou a efektivní pomoc. Balíky pomoci zasíláme už
sedmdesát let na místa po celém světě, kde jsou lidské životy a zdraví
v největším ohrožení. V roce 2015 byla tato včasná pomoc ještě důležitější
než kdy jindy. Lidé postižení dopady války, přírodních katastrof a chudoby
potřebovali naši bezodkladnou podporu, aby se v dlouhodobém horizontu
dokázali sami s podobnými situacemi lépe vypořádat. Stále platí, že
v mezní situaci jsou nejohroženější ženy, dívky a děti. Právě k nim je proto
směřována pomoc CARE přednostně.

Syrští uprchlíci v Jordánsku. Sedmero moří
Článek Anny Giulie Finkové z časopisu Profil.

Děkuji jménem CARE Česká republika všem, kteří nás v roce 2015 podpořili –
jednotlivcům, firmám i institucím, za důvěru. Jsem rád, že díky vám můžeme
na následujících stránkách představit výsledky naší společné práce: příběhy
pomoci, solidarity a naděje na šťastnější budoucnost.
S úctou a poděkováním,
Ing. Jan Kejzlar
Ředitel CARE Česká republika

Balíky CARE. Obsah se mění, vize zůstává
8
Příběh humanitární pomoci tehdy a dnes. Balíky
CARE slaví 70 let!
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Balkánská trasa. Šokující počet dětí
na nebezpečné cestě do Evropy
11
Rozhovor s Tessou Goughovou, specialistkou CARE
na humanitární krize.
Tak jsme pomáhali v Nepálu
12
Obnova Nepálu po ničivém zemětřesení v obrazech.
Nepál. Život v troskách
Článek Alexandry Zawadilové z CARE Rakousko.
Tábor pro jihosúdánské uprchlíky v Ugandě.
„Český projekt nám zlepšil život.“
Reportáž Emy Stašové z české CARE.
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Gruzie. Zvyšování kvality života žen
16
Projekt na podporu žen se zdravotním postižením
v Gruzii.
Podpora transformace CARE. Tváře pomoci
České projekty přinesly pestrou škálu akcí.
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Naše akce pro vás
18
Debata, sympozium, putovní výstava a benefiční
večer.
Finanční zpráva

20

Poděkování dárcům a partnerům

22

Stručná fakta 2015

23

Takto Jana Kejzlara zachytil jeden ze syrských chlapců, žijících v jordánském táboře Azraq
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Projektové země CARE
V roce 2015 působila CARE celkem v 95 zemích světa:
Latinská Amerika a Karibik
1.
Bolívie
2.
Brazílie
3.
Chile*
4.
Kostarika*
5.
Ekvádor
6.
El Salvador
7.
Guatemala
8.
Haiti
9.
Honduras
10.
Kuba
11.
Mexiko*
12.
Nikaragua
13.
Peru**
Afrika
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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Etiopie
Benin
Burundi
Demokratická republika Kongo
Džibutsko*
Pobřeží slonoviny
Ghana
Guinea*
Kamerun
Keňa
Lesotho
Libérie*
Madagaskar
Malawi
Mali
Maroko
Mosambik
Niger
Rwanda
Zambie
Sierra Leone
Zimbabwe
Somálsko
Jihoafrická republika
Súdán
Jižní Súdán
Tanzanie
Tunisko*
Togo*
Čad
Uganda
Středoafrická republika*

83

Asie
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

91

Afghánistán
Bangladéš
Indie**
Indonésie
Kambodža
Laos
Myanmar
Nepál
Východní Timor
Pákistán
Papua-Nová Guinea
Filipíny
Srí Lanka
Thajsko**
Vanuatu
Vietnam
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Blízký východ
62.
Egypt
63.
Jemen
64.
Irák*
65.
Jordánsko
66.
Libanon
67.
Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy
68.
Turecko
69.
Sýrie
Východní Evropa
70.
Albánie*
71.
Arménie*
72.
Ázerbájdžán*
73.
Bosna a Hercegovina
74.
Gruzie
75.
Kosovo
76.
Chorvatsko*
77.
Černá Hora
78.
Rumunsko*
79.
Srbsko
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1
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Členské země CARE International:
80.
Austrálie
81.
Dánsko
82.
Francie
83.
Kanada
84.
Japonsko
85.–86. Německo-Lucembursko***
–
Indie**
87.
Nizozemí
88.
Norsko
89.
Rakousko
-Peru**
-Thajsko**
90.
Spojené království
91.
USA

Spolupracující kanceláře:
-- Belgie (s CARE Francie)
94. Česká republika (s CARE Rakousko)
95. Spojené arabské emiráty (CARE USA)

* CARE pracuje na místě na základě strategického partnerství.
** CARE Indie, CARE Peru a CARE Thajsko jsou zároveň partnerským členem CARE International a projektová země.
*** CARE Německo-Lucembursko má pobočky v Německu i v Lucembursku.

Sekretariáty:
92.
Ženeva, Švýcarsko
93.
Brusel, Belgie
-New York, USA
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Andrea Barschdorf-Hagerová (vpravo) v uprchlickém táboře Azraq

Humanitární pomoc je v dnešním světě
stále potřebnější
Andrea Barschdorf-Hagerová, místopředsedkyně
představenstva CARE Česká republika
Ve světle vleklé války v Sýrii, trvající už více než pět let, rostoucí
destabilizace celého regionu a nejmasivnější uprchlické vlny od
druhé světové války začíná část obyvatel Evropy i evropských
politiků čím dál více zpochybňovat základní hodnoty humanitární
pomoci a lidských práv.
V těchto časech je důležité vycházet z humanitárního
mandátu celosvětové organizace CARE a znovu vysvětit
jeho principy:
– CARE se řídí zásadou nezávislosti a poskytuje pomoc všude
tam, kde je potřeba, bez ohledu na etnicitu, náboženské		
vyznání a národnost.
– CARE pracuje nezávisle na politických, obchodních,
vojenských a/nebo náboženských cílech a vyzývá k ochraně
humanitárního prostoru.
Praktický dopad stanov organizace CARE vyžaduje základní obecné
porozumění principům etiky a lidskosti. Bohužel tyto principy
nejsou vždy respektovány, jak ukazují události v mnoha válečných
a krizových zónách.

Právo na pomoc a povinnost pomáhat
„Humanitární imperativ“ shrnuje základní obecné chápání všech
etických výkladů a motivací poskytovat humanitární pomoc.
Základní princip je formulován jako „právo na pomoc a povinnost
pomáhat“. Ten odráží mnoho dokumentů mezinárodního práva,
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mimo jiné i „Evropský konsensus o humanitární pomoci“, který
v roce 2007 podepsaly tři orgány EU (Komise, Rada a Parlament).
Právo na azyl a ochranu uprchlíků je také zakotveno do všech
mezinárodních lidskoprávních dohod, které Česká republika
a další členské státy EU ratifikovaly. Ochrana základních lidských
práv patří k samotnému jádru evropské identity.
Je nesporné, že humanitární principy je snazší sepsat než
dodržovat. Je také zřejmé, že humanitární principy a lidská práva
nemůžeme „vypnou a zapnout“ podle aktuální politické situace
nebo podle převažujících nálad obyvatel. Stále se málo hovoří
o skutečnosti, že může Evropa využít tuto humanitární výzvu jako
příležitost k vlastnímu růstu. A také se málo pozornosti věnuje
obrovským ztrátám, které sami sobě působíme nerespektováním
základních evropských hodnot a pohrdáním humanitární pomocí
a lidskými právy.

60 milionů lidí v pohybu
Přes 60 milionů lidí po celém světě je dnes na útěku ze svých
domovů. Dokud nebudou odstraněny příčiny migrace, jako jsou
války, přírodní katastrofy a beznadějná ekonomická situace,
poroste i počet lidí ochotných riskovat své životy, aby našli šanci
na nový život. Podle Organizace spojených národů žije více než
miliarda lidí v naprosté chudobě, což znamená, že živoří s méně
než třiceti korunami na den. Propast mezi bohatými a chudými
stále roste, a to nejen na mezinárodní úrovni, ale i v rámci
jednotlivých států. Práce CARE má zásadní přínos ke snižování
počtu chudých lidí a přímo pomáhá milionům uprchlíků.
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Daniel Benedict, předseda československé pobočky CARE, předává balík s jídlem rodině Bergerových z Břevnova. Tři děti v rodině trpěly po válce tuberkulózou

Jak CARE pomáhala
v poválečném
Československu

Po skončení druhé světové války vznikla organizace CARE, aby mohla z Ameriky
pomáhat válkou postižené Evropě. První balíky potravinové pomoci dorazily do
francouzských přístavů v květnu 1946. Balíky CARE pak putovaly i do tehdejšího
Československa, kde byly rozděleny potraviny v hodnotě přes 32,8 milionu
korun.
„Balík CARE dostala moje matka v létě 1946, protože jsem byl poloviční
sirotek – otec se nevrátil z koncentračního tábora. V balíku bylo asi 15 kilo
velice vítaných potravin, které v té době nebyly k sehnání buď vůbec, nebo
pouze na potravinové lístky. Pro balík jsme šli na poštu oba; jeden by ho totiž
unesl jen obtížně,“ vzpomíná pan Otto Musil z Prahy, který patřil k příjemcům
balíků pomoci.

Pomoc CARE v Československu
•
•
•
•
•

Mezi lety 1946–1949 byly v zemi
rozděleny balíky CARE v hodnotě
32,8 milionu korun.
Balíky CARE obsahovaly potraviny
a vodu, pozdější balíky byly s dětskou
výživou, teplým oblečení či nářadím.
Pomoc byla přidělována nejohroženějším
lidem: ovdovělým matkám a ženám,
osiřelým dětem, starým lidem
a nemocným osobám.
Po komunistickém převratu byla činnost
CARE v Československu zakázána.
CARE se do Česka znovu vrátila v roce
2007, kdy byla v Praze zřízena pobočka
organizace.

„Je to už 70 let, tehdy mi bylo jedenáct, dnes je mi 81 let. Některé věci
rychle zapomeneme a jiné zůstávají v paměti. Já dodnes živě vzpomínám na
první čokoládu, kterou jsem poprvé ochutnal, na poněkud zvláštní konzervu
s vepřovým v jablečné omáčce nebo na „věčné“ mýdlo ze zásob US Army, které
nám vydrželo několik let,“ dodává Otto Musil.
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Balíky CARE
Obsah se mění,
vize zůstává

Tehdy
Po druhé světové válce se Československo ocitlo na hranici
chudoby. Lidé hladověli. Od chudoby a hladu jim však
pomáhaly balíky CARE. První dorazily do země v létě 1946.
Obsahovaly maso, konzervovanou zeleninu, kávu, cereálie,
cukr, sušené mléko a další potraviny.
V letech 1946–1950 rozdala CARE v Evropě celkem 100
milionů balíků. V březnu 1947 byly základní potravinové
balíky doplněny o med, čokoládu, sušené ovoce, vejce
v prášku a další, od dubna se rozdávaly textilní balíky
obsahující deky, bavlnu a vlnu, od srpna pak byly
vypravovány speciální kojenecké zásilky a balíky pro
nejmenší děti.

8
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Dnes
V rozvojových i humanitárních projektech CARE dodnes
distribuuje balíky pomoci, které obsahují někdy potraviny, jindy
léky, nářadí, semínka, přikrývky a ohřívače nebo třeba hygienické
potřeby. Vedle toho symbolický balík pomoci představují
například školení, přístup k vodě nebo psychosociální služby.
Dnes, po sedmdesáti letech existence, je organizace CARE
celosvětovou humanitární sítí. Usiluje o svět plný naděje,
tolerance a sociální spravedlnosti, kde lidé budou žít důstojně
a v bezpečí. Při všech činnostech usiluje CARE o pomoc
k soběstačnosti. Organizace vytváří podmínky, za kterých
potřební lidé mohou pomoci sami sobě, vlastním úsilím. Balíky
pomoci tak dnes mají mnoho podob, podobně jako je bezpočet
tváří a příběhů pomoci.

9
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Syrští uprchlíci
v Jordánsku
Článek Anny Giulie Finkové pro časopis Profil
Jordánsko má 6,5 milionu obyvatel. Každý desátý je uprchlík.
K tomu do země přijde každý den v průměru dalších 54 Syřanů.
Podle EU by měli uprchlíci zůstat v Jordánsku. Přesto z této země
ještě nikdy neodcházelo tolik uprchlíků jako dnes.
Noční můra, kterou Rafa, Ramda a Mohammed popisují, zní na
první pohled jako věta z pohádky: „Přejděte sedmero moří…“
Ve skutečnosti to však znamená: přeplavte se z Turecka na řecké
ostrovy.
Mohammed (22) s nadějí oslovil již řadu evropských ambasád.
Všechny pokusy však dopadly neúspěšně. Ve zdlouhavé proceduře
se musí nejprve zaregistrovat v programu OSN pro přesídlení
a požádat o pracovní povolení u jordánských úřadů. „Jakou šanci
tady máme?“ ptá se.
Jordánsko má v pomoci uprchlíkům dlouhou tradici. Po celá
desetiletí zde žijí Palestinci, Iráčané sem utekli před invazí a půl
milionu Syřanů zde žilo už předtím, než v Sýrii začala válka. A teď
v zemi, která je jen o něco větší než Česká republika, přibylo téměř
dalších tři čtvrtě milionu vysídlených osob, zejména ze Sýrie
a Iráku. Celkově představují uprchlíci jednu desetinu obyvatel
Jordánska.
„Skutečnost, že stále více lidí tu přemýšlí o tom, jak odejít,
dokládá jejich vzrůstající zoufalství,“ říká Matteo Paoltroni,
koordinátor projektu Agentury EU pro humanitární pomoc (ECHO)
v Jordánsku. To, jak Západ zaskočila uprchlická vlna, napovídá,
že jsme zapomněli na jeden nenápadný, ale zcela zásadní činitel:
proč by někdo z vděčnosti, že je naživu, neměl mít žádné plány do
budoucna?

Rosil, Amal a Aya se skamarádily v dětském centru CARE
v jordánském uprchlickém táboře Azraq

„Byla by chyba myslet si, že nedostatek finanční podpory je to
jediné, co uprchlíky motivuje k cestě,“ říká Paoltroni. „Stejně
zásadním důvodem je i znepřístupnění trhu práce, bezútěšná
vidina budoucnosti pro rodiče i děti a život v nedůstojných
podmínkách.“
Rafa, Ramda a Mohammed vidí jedinou naději tam, kde ji viděly
i statisíce lidí před nimi. V přechodu přes Turecko, Balkán
a následně přes Rakousko do Německa, Švédska či Nizozemska.
„Pokud nebude jiná možnost,“ uvažuje Mohammed, „vezmeme to
přes moře.“
„Cesta do Evropy je pochod smrti, nikdo se pro ni nerozhodne jen
tak,“ říká Sawsan Saada, programový manažer v jednom z center
CARE v Ammánu. „Přesto je stále více lidí rozhodnutých jít dál.
Očekáváme, že v roce 2016 se to bude ještě zhoršovat.“
Jak odhaduje Wouter Schaap, ředitel CARE v Jordánsku, polovina
uprchlíků chce v zemi zůstat a druhá odejít. Schaap vysvětluje:
„Atmosféra se zde od roku 2014 zhoršuje. Do té doby ještě většina
uprchlíků stále doufala v návrat do Sýrie. Nyní ztratili téměř
veškerou naději.“
„Nemám žádné plány,“ říká otec rodiny Nader. „Jen doufám, že
Bůh se postará o zázrak a my se budeme moci vrátit domů. Do
Sýrie.“

Pět let války v Sýrii
•
•
•
•
•

13,5 milionu lidí v Sýrii potřebuje humanitární pomoc.
6,6 milionu lidí je v Sýrii na útěku.
Více než 500 000 lidí žije v obklíčených oblastech, které jsou zcela odříznuty od jakékoliv pomoci.
4,5 milionu lidí v Sýrii žije v oblastech, které jsou jen těžko dostupné humanitárním organizacím.
4,6 milionu lidí uprchlo do zemí sousedících se Sýrií, z toho přes 600 tisíc do Jordánska.

CARE pomáhá obětem syrské krize
• CARE v syrské krizi dosud pomohla 2,3 milionu lidí, a to zejména uprchlíkům v Jordánsku, Libanonu, Turecku a Egyptě.
• Spolu s partnerskými organizacemi CARE poskytla životně důležitou pomoc 1,7 milionu lidí přímo v Sýrii.
• V uprchlickém táboře Azraq v Jordánsku, kde momentálně žije přes 35 tisíc syrských uprchlíků, CARE podporuje ženy
prostřednictvím ženských skupin, zřizuje dětské a sportovní centrum s volnočasovými aktivitami pro děti, poskytuje
psychosociální pomoc, organizuje dobrovolníky z řad obyvatel tábora, podporuje samosprávu tábora a komunitní centrum.

Děkujeme, že podporujete úsilí CARE pomoci uprchlíkům v Sýrii a dalších zemích!
Příspěvek CARE Česká republika: 405 000 Kč
10
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Balkánská trasa
Šokující počet dětí na nebezpečné cestě do Evropy

Tři otázky pro…

Tessu Goughovou, specialistku CARE pro přístup k vodě a hygieně v nouzových situacích, která se zabývá
řešením uprchlické krize v Evropě
Jaká je nyní situace v Srbsku?
Když byla naše mise v polovině, začaly země uzavírat hranice. Původně jsme plánovali poskytovat vodu a sanitaci lidem, kteří se
v Srbsku zdrží jen několik hodin. Když došlo k uzavření hranic, stoupl počet lidí, kterým jsme poskytovali pomoc, z jednoho tisíce denně
na dva a půl tisíce lidí, kteří zůstali uvězněni v zemi. Šokovalo mě množství dětí, které jsem v táborech viděla. Netušila jsem, že se na
cestu vydalo tolik rodin.
Čím je tato situace odlišná od jiných humanitárních krizí?
Museli jsme rychle zapomenout na naše původní představy. Tahle krize rozhodně není statická, takže je těžké něco plánovat dopředu.
Poptávka je hlavně po základních věcech, jako je balená voda nebo vlhčené ubrousky.
Jak krize zapadá do širšího kontextu?
Obecně mám za to, že lidem dochází trpělivost i naděje. Když si například vezmete syrské uprchlíky v Jordánsku, tak tam byla pomoc
loni neustále omezována. Syřané zde nesmějí pracovat a po pěti letech konfliktu už vyčerpali veškeré své úspory. A co se dá v takové
situaci dělat? Cesta do Evropy je strašně nebezpečná, ale když víte, že v Jordánsku máte nulovou budoucnost, chápu, proč takto riskují.
Pokud máte pocit, že jste zahnáni do kouta, musíte něco udělat. Nepodporuji to, ale rozumím tomu.

Tessa Goughová se specializuje na řešení humanitárních krizí

Na nebezpečnou cestu do Evropy se vydává velké množství rodin s dětmi

Balkánská trasa v číslech
•
•
•
•

V roce 2015 prošlo Srbskem téměř 580 tisíc uprchlíků a migrantů.
Denně projede Srbskem 1200 uprchlíků.
Do země byly celou dobu vpouštěni pouze uprchlíci ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku. Nová omezení neumožňují vstup Afgháncům.
Po uzavření balkánské trasy na základě dohody EU s Tureckem počet uprchlíků klesá.

Jak pomáhá CARE na Balkánu
•
•
•
•
•
•

Poskytuje příchozím lidem potravinové balíky a hygienické potřeby.
Distribuuje lůžka, matrace, přikrývky, teplé oblečení, latríny a průmyslové pračky.
Zajišťuje přístřešky pro ženy a děti.
Organizuje pomoc dobrovolníků a volnočasový program pro děti.
Doposud pomohla téměř 100 000 lidí.
Působí v táborech Preševo, Šid/Adaševci a Dimitrovgrad v Srbsku a Slavonski Brod v Chorvatsku.

Příspěvek CARE Česká republika do celkového rozpočtu projektu: 135 000 Kč
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Takto jsme pomáhali v Nepálu
V dubnu 2015 postihlo Nepál zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy stupnice. Byla to nejničivější přírodní katastrofa v historii země
se strašlivými následky: 8 800 mrtvých a více než 22 000 zraněných. Tisíce rodin zůstaly bez střechy nad hlavou.
Díky solidaritě dárců z České republiky mohla CARE okamžitě distribuovat do Nepálu balíky s nutnou pomocí. Den po zemětřesení
jsme lidem v zasažených oblastech dodávali stany, hygienické potřeby a potraviny. Doposud jsme v Nepálu pomohli 196 tisícům lidí.
„V následujících letech budeme komunitám pomáhat s budováním bezpečnějších domovů. Kromě výstavby zdravotnických zařízení
budeme také obnovovat přístup k pitné vodě,“ říká ředitel české CARE Jan Kejzlar.
K dnešnímu dni vybrala celosvětová síť CARE na pomoc Nepálu 623 milionu korun, potřebuje však získat ještě dalších 327 milionů.
„Zkušenosti CARE z humanitárních prací po celém světě ukazují, že rekonstrukce po rozsáhlé katastrofě vždycky trvá delší dobu. Naším
cílem je pomoci lidem v Nepálu, hlavně ženám a dívkám, postavit se zpátky na nohy,“ říká Jan Kejzlar.
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Nepál
Život v troskách

Článek Alexandry Zawadilové z CARE Rakousko
„Po zemětřesení jsem spal deset dní v poli,“ říká Shyam Pariyar
(70 let), který dnes žije v nouzovém přístřešku. Postavil si ho
sám, ze stavebních materiálů a vlnitého plechu, které dostal
od CARE.
I rok po zemětřesení žije mnoho lidí v Nepálu v chatrčích
a v nouzových obydlích, které jsou tvořeny pouze plechem. Takové
podmínky jsou obzvlášť krušné v období dešťů, kdy do přístřešků
proniká voda. V zimě zase přístřeší nabízejí jen malou ochranu
před chladem a sněhem. „Podlaha je tu pořád mokrá,“ říká Sita
Neupane (25 let). „Bojím se, že moje malá dcerka Juliet v zimě
onemocní.“
Zemětřesení poškodilo více než jeden milion domů, z nichž
770 000 bylo úplně zničeno. Mnozí obyvatelé Nepálu nevědí, jak
znovu obnoví své domovy. „Na pevné domy z betonu nemáme
peníze,“ říká Tika Maya Thapa (51 let). I ona ví, že přístřešek
z vlnitého plechu bude na nějaký čas jejím domovem.
V provizorních podmínkách nejvíce trpí děti. Mnoho z nich ztratilo
rodiče, sourozence nebo další příbuzné. Přírodní katastrofa
zničila živobytí mnoha rodin a ty teď nemají jak se postarat o děti.
Durkesh Koirala (6 let) prohledává trosky domu, který byl kdysi

jeho domovem. Doufá, že najde alespoň něco, s čím si on a jeho
kamarádi budou moci hrát.
Bezstarostné dětství nezná ani Sameer (12 let). Sameer vstává
každý den ve čtyři hodiny, aby vzal na pastvu kozu, která patří
jeho rodině. V lese stráví dvě hodiny, teprve pak se vrátí domů,
vezme si učebnice a vyráží do školy. Po skončení výuky pomáhá
otci v krámku, který živí celou jejich rodinu.
Pro organizace jako je CARE je doprava humanitární pomoci do
odlehlých vesnic Nepálu velkou výzvou. Do horských oblastí často
vedou jen úzké cestičky s mnoha serpentinami. Když prší, mohou
kamiony uvíznout v bahně dlouhé hodiny či dokonce dny. Sesuvy
půdy dokáží zcela odříznout vesnice od silnice a tím i okolního
světa. Ale i za dobrého počasí je přeprava osob a zboží velmi
těžká.
„Nejen doktoři zachraňují životy. My řidiči autobusů děláme
totéž,“ říká řidič Kumar Tamang. Když cestu zavalí bahno, je na
ujetí 35 kilometrů dlouhého úseku za potřebí tři a půl hodiny.
Kumar přesto rozváží pomoc CARE i do těch nejnepřístupnějších
vesnic Nepálu.

CARE v Nepálu
•
•
•
•

Po zemětřesení v roce 2015 pomohla CARE v Nepálu téměř 200 000 lidem.
Kromě potravin, přikrývek a hygienických balíčků jsme tisícům obětí zemětřesení poskytli stavební materiál na stavbu přístřešků.
CARE také distribuovala více než 100 000 lidem osivo a pomohla tak k obnově jejich živobytí v zemědělství.
CARE pomáhá zejména v odlehlých a těžko dostupných oblastech země.

I v nadcházejících měsících je rekonstrukce v Nepálu naléhavě potřebná. Mnoho lidí stále žije v nouzových přístřešcích bez zdroje
obživy. CARE bude v Nepálu pomáhat i nadále. K tomu potřebujeme vaši pomoc. Podpořte naše projekty v Nepálu, aby mohla
obnova země pokračovat!

Příspěvek CARE Česká republika: 1 146 805 Kč

Děti jako šestiletý Durkesh patří při zemětřesení k nejohroženějším skupinám

„Trosky domu pohřbily můj šicí stroj, ale díky CARE jsem si
mohl koupit jiný,“ říká krejčí Shyam Pariyar (70)
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Tábor pro jihosúdánské uprchlíky v Ugandě:

„Český projekt nám zlepšil život.“
Reportáž Emy Stašové z české CARE pro cestovatelský portál Hedvábná stezka

Ovdovělá Madelena s dětmi

Skupinka žen, dětí i mužů sedí na plastových židličkách a dekách
pod přístřeškem, který je chrání před ostrým africkým sluncem,
a zplna hrdla se smějí. Jejich sousedé jim v rámci amatérského
divadelního vystoupení právě předvádějí veselou scénku o tom, že
je důležité dodržovat hygienické návyky i ve zdejších provizorních
podmínkách. Jak divadelníci, tak jejich publikum mají jedno
společné: jsou uprchlíci z Jižního Súdánu a podobně veselých
chvil zatím mnoho nezažili.
Česká pobočka CARE se v uprchlickém táboře Rhino na severu
Ugandy stará o to, aby i ti nejchudší měli kvalitní a odolné
přístřešky a aby si osvojili důležité hygienické návyky. Díky tomu
dokáží lépe předcházet komplikovaným onemocněním, která jsou
zde rozšířená: malárii, choleře a tuberkulóze.
„Diváci v humorné scénce vidí ztvárněnou modelovou situaci
plnou chyb v hygienických návycích, kterých by se měli
vyvarovat,“ vysvětluje ředitel české pobočky CARE Jan Kejzlar.
„Kromě toho jsou do přípravy představení aktivně zapojovány
komunity v táboře. Dobrovolníci nacvičují ve svém volném
čase a sami si upravují scénář,“ dodává Kejzlar s tím, že diváci
představení pak předávají informace dál mezi svými sousedy.
Do ugandského tábora přicházejí především ženy a děti, zatímco
muži zůstávají ve válečné zóně Jižního Súdánu, aby ochránili
rodinný majetek. Jde o 30 až 70 osob denně, které jsou často
v zuboženém stavu a bez základního vzdělání. CARE na místě
působí od roku 2014 a svou činnost zaměřuje na nejzranitelnější
skupiny uprchlíků. Jsou to například domácnosti samoživitelek,
lidé s postižením, nezletilé děti, těhotné ženy či senioři.
Jedním z těchto seniorů je i Ummar a jeho sedm vnoučat. Díky
českému projektu získala Ummarova rodina důstojné bydlení
v přístřešku zbudovaném podle místních zvyklostí, avšak z co
nejtrvanlivějších materiálů. V táboře vznikají přístřešky a latríny
pro skupiny osob, které by si stavbu nedokázaly zajistit samy,
ať už z finančních důvodů nebo s ohledem na omezené fyzické
možnosti, což je právě Ummarův případ. Následně je těmto lidem
přiděleno malé políčko pro drobné zemědělství, aby si domácnosti
mohly vypěstovat brambory a místní plodiny. Zajištěn je rovněž
přístup k pitné vodě.
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Divadelní skupinka učí zdravotní prevenci humornou formou

Protože se činnost CARE tradičně zaměřuje na podporu žen
a dívek, organizace se v táboře věnuje také žákyním na konci
prvního stupně vzdělávání. Dívkám jsou poskytovány balíky
s hygienickými a ženskými potřebami, aby nemusely školní
docházku každý měsíc přerušovat kvůli menstruaci, což snižuje
jejich šanci na dokončení vzdělání. Do budoucna je v plánu
také zřízení školy druhého stupně, aby se děti v táboře mohly
vzdělávat důkladněji a měly vyhlídky na lepší budoucnost.
Podobně důležitá je i v úvodu zmíněná propagace hygienických
a zdravotních návyků v jednotlivých domácnostech, která mimo
jiné snižuje riziko onemocnění a vynechání školní docházky.
Kromě osvěty prostřednictvím divadelních představení
najímá CARE promotéry, kteří denně navštěvují domácnosti
v táboře a vysvětlují lidem základní hygienické návyky
v komplikovaných podmínkách uprchlického tábora. Osvětu
v táboře zprostředkovávají také informativní trička či velký banner
s názornou ukázkou hygienických standardů. Pravidelně se
pořádají přednášky o lékařské péči a hygieně. Díky této komplexní
činnosti se v táboře mimo jiné zvýšil počet matek, které navštěvují
zdravotnické centrum a volí porod v bezpečnějších podmínkách.
„Přála bych si, abych všechno, co jsem se tu naučila, mohla říct
i mým známým a kamarádům, kteří zůstali v Jižním Súdánu,“
povzdychne si osmnáctiletá Jama, která do tábora přišla
před rokem. V táboře žije s rodinou bez otce v dvacetičlenné
domácnosti ve třech místnostech. „Lidé sem přišli z různých
oblastí a prostředí, s rozdílnými návyky,“ podotýká Madelena
(43), vdova se sedmi nezaopatřenými dětmi, která v táboře
žije už 21 let. „Díky projektu se nám ale zlepšil život. Netrpíme
tolika zažívacími potížemi jako dřív a daří se nám vyhnout
nevolnostem. Snažíme se předávat nabyté znalosti dál a ukazovat
také sousedům, jak správně mýt nádobí, uklízet a nakládat
s potravinami. Vidím, že se díky tomu rozvíjí celá naše komunita,“
dodává Madelena.
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Diváci osvětového divadelního představení

Válka v Jižním Súdánu
• V Jižním Súdánu trvá občanská válka od roku 1994, v posledních letech se však konflikt vyostřil. V Ugandě v provincii Arua proto
s podporou CARE vznikl velký uprchlický tábor Rhino, kde mohou jihosúdánští uprchlíci vyhledat bezpečí.
• Tábor byl vybudován i přesto, že je Jižní Súdán od Ugandy kulturně i jazykově odlišný a že ani skupinky přicházejících uprchlíků
nemají jednotnou kulturu. Akutní potřeba pomoci však momentálně převážila nad kulturními rozdíly.
• CARE ČR v táboře zajišťuje hygienu, buduje přístřešky, podporuje podnikání ženských skupin a vznik mládežnických skupin.

Jak pomáhá CARE
V roce 2015 jsme v táboře pro jihosúdánské
uprchlíky
• dokončili 147 přístřešků pro osoby se speciálními
potřebami,
• postavili 185 latrín pro nejzranitelnější skupiny
lidí,
• rozdělili 560 hygienických balíčků pro ženy
a dívky s mýdlem, vložkami, kbelíky, lavory
a spodním prádlem.

Financování:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR – dotace 2 miliony Kč
Spolufinancování CARE Česká republika v rámci celkového
rozpočtu projektu:
449 502 Kč

Ummar a jeho sedm vnoučat mají nyní kde bydlet.
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Gruzie
Zvyšování kvality života žen
Cílem našeho projektu na podporu žen se zdravotním postižením
v Gruzii je, aby ženy se zdravotním postižením měly lepší
přístup k zaměstnání a mohly se realizovat k větší soběstačnosti
prostřednictvím vlastních smysluplných projektů a přínosných
aktivit, podpořených zkušenostmi CARE.
Zaměřovali jsme se především na rurální domácnosti
s nízkým příjmem, které se pohybují na hranici chudoby. Ženy
s hendikepem v těchto rodinách jsou odříznuty od trhu a služeb

a jen těžko se uplatňují na trhu práce. Často vůbec nesmějí
opouštět své domovy, protože rodina se za jejich postižení stydí.
Projekt CARE usiluje o to tyto překážky překonat.
V rámci projektu se ženy s hendikepem vzdělávají, aby získaly
odborné znalosti pro přípravu i naplňování svých individuálních
plánů a aby dosáhly soběstačnosti. Zapojeni do něj jsou místní
aktéři, kteří mohou ovlivnit místní podmínky, politiky a praxi
v oblasti práv a potřeb osob se zdravotním postižením v Gruzii.

Situace v Gruzii
• V gruzínských regionech Abaša, Samtredia a Senaki žije 3995 lidí se zdravotním postižením. Z toho 2807 je starších 40 let
a 1147 žen. Přibližně polovina těchto lidí má předpoklady zařadit se do pracovního procesu.
• V tradičně patriarchální společnosti mají ženy s postižením obtížnou situaci. Často jsou drženy v domácím vězení, mají
nedostatek společenského života, ztížený přístup ke službám a dopravě.

Toto jsme dokázali změnit
• 55 žen se zdravotním postižením získalo lepší pracovní příležitosti
• 8 žen získalo pracovní pozici vhodnou pro handicapované osoby

Financování:
Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí
ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR –
dotace 1 milion Kč
Spolufinancování CARE Česká republika v rámci celkového
rozpočtu projektu:
115 334 Kč

Díky českému projektu mohou žít hendikepované ženy v Gruzii důstojnější život
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Podpora transformace CARE
Záměrem projektu na posílení a rozvoj odborných kapacit
organizace CARE bylo přispět k dobré pozici mezinárodní
humanitární a rozvojové organizace CARE v České republice a tím
i zkvalitnit její práci ve prospěch ohrožených lidí po celém světě.
Díky projektu se podařilo vytvořit stabilní tým, posílit
kompetence a odborné kapacity CARE ve třech oblastech – vedení

organizace, komunikace a vedení programu. Vedle vzdělávání
zaměstnanců byl vytvořen udržitelný strategický plán pro rozvoj
organizace na tříleté období, aby mohlo být naplňováno poslání
organizace, tedy odstraňování chudoby a pomoc lidem v nouzi
k soběstačnosti, a také podpořit programy podpory zahraniční
rozvojové spolupráce ČR.

Financování:
Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí
ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR –
dotace 210 000 Kč.
Spolufinancování CARE Česká republika v rámci celkového
rozpočtu projektu:
217 117 Kč

Česká CARE se v roce 2015 zúčastnila plzeňských Slavností svobody

Osvěta: Tváře pomoci – who CAREs?
V roce 2015 realizovala CARE Česká republika díky podpoře České
rozvojové agentury a programu Globální rozvojové vzdělávání
a osvěta projekt zaměřený na zvýšení informovanosti a zapojení
veřejnosti do diskuse o vývoji a principech humanitární pomoci
a rozvojové spolupráce k udržitelnému rozvoji.

V Plzni také 6. května ve spolupráci se Západočeskou univerzitou
proběhla půldenní panelová diskuse Válka skončila! Anebo ne?,
jejímiž hlavními tématy byl vývoj humanitární pomoci od konce
2. světové války, aktuální výzvy rozvojové pomoci a uprchlická
otázka.

Součástí projektu byla putovní výstava Tváře pomoci Who
CAREs?, která seznamuje s tématy a příběhy humanitární pomoci
a rozvojové spolupráce z celého světa. Výstava zahájila svoji cestu
v Plzni a postupně se veřejnosti představila v dalších krajských
městech České republiky.

V Brně se v pak uskutečnilo sympozium k tématu klimatických
změn a rozvojové spolupráce v kontextu migrace a chudoby.

Financování:
Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí ČR
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR –
dotace 500 000 Kč.
Spolufinancování CARE Česká republika v rámci celkového rozpočtu:
219 227 Kč

Výstava Tváře pomoci celý rok putovala po Čechách a Moravě
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Akce pro veřejnost 2015
Květen

War is over! Who CAREs? Válka skončila! Anebo ne?
V květnu jsme ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni uspořádali panelovou
diskuzi Válka skončila! Anebo ne? Akce byla součástí doprovodného programu
Slavností svobody u příležitosti sedmdesátiletého výročí od skončení druhé světové
války a věnovala se historii i současnosti humanitární pomoci. Diskuzní příspěvky
novinářky Markéty T. Kutilové, Thomase Haunschmida z CARE Rakousko a dalších
doprovodila videoreportáž z uprchlického tábora Azraq v Jordánsku.
Akce se uskutečnila díky podpoře České rozvojové agentury a programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta.

Červen

Benefiční večer Tváře CARE – Sýrie
Ve spolupráci se Spolkem Rakušanů v České republice jsme v červnu
organizovali benefiční večer na pomoc syrským uprchlíkům. Ředitel
CARE Jan Kejzlar a členka představenstva Silvia Lepiarczyk přednášeli
o situaci syrských uprchlíků v Jordánsku, poté následovalo promítání
dokumentárního filmu The Other Face of Syria o působení CARE
v Jordánsku a osobní příběh syrského lékaře. Výtěžek benefičního
večera činil 40 000 korun. Peníze jsme použili na pomoc syrským
uprchlíkům v Jordánsku.

Červenec a srpen
Výstava Tváře pomoci

Putovní výstava Tváře pomoci byla v červenci a srpnu k vidění v Evropském domě v Praze. V průběhu roku navštívila také Plzeň,
Brno, Olomouc či Pardubice. Výstava prostřednictvím fotografií a příběhů představila podoby humanitární pomoci a rozvojové
spolupráce. Návštěvníky zavedla například do Ghany, Burundi nebo Bangladéše za příběhy silných žen, které ukazují, proč je
důležité posilovat roli žen v chudých zemích a jak málo leckdy stačí, aby se mnohé změnilo k lepšímu.
Akce se uskutečnila díky podpoře České rozvojové agentury a programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta.
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Říjen

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu
klimatických změn
V říjnu jsme spolu s Českou rozvojovou agenturou, Nadací
Partnerství a Business Leaders Forum uspořádali jednodenní
sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn. Akce se
konala v Otevřené zahradě v Brně. Mezi diskutujícími jsme přivítali
zástupce neziskového sektoru, firem, veřejné i akademické sféry.
Debatovalo se o tom, jakým způsobem klimatické změny ovlivňují
každodenní život, jakou roli hraje v rozvojové spolupráci gender
a jak může ke zlepšení klimatické situace přispět každý z nás. Mezi
diskutujícími byla vedle zástupců českých nevládních organizací
i Carmen Aquilar ze svazu žen Ekvádoru, která mluvila o dopadech
těžby ropy na život obyvatel v Amazonii. Výstup ze sympozia si
můžete přečíst na straně 24.
ury a programu

rozvojové agent
Akce se uskutečnila díky podpoře České
.
Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

Prosinec

Bohemians We CARE
Florbalová škola Bohemians v prosinci podpořila vzdělávání v Nepálu
a propagovala na svých zápasech projekty CARE pod heslem BOHEMIANS
WE CARE. Cílem bylo získat pro projekt CARE finanční podporu mezi
příznivci klubu. Fanoušci se mohli na našem stánku obeznámit s tím,
jak v Nepálu pomáháme, a také na náš projekt přispět. V symbolickém
balíku pomoci pak fanoušci společně s hráči poslali do Nepálu
podepsaný dres jako symbol přislíbené pomoci. Jeho cestu mohli
fanoušci sledovat na sociálních sítích.
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Finanční zpráva 2015
Projekty 					47 %
Fundraising, osvěta a propagace

48 %

Administrativní výdaje 			

5%

ROZVAHA – VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (V TISÍCÍCH KČ)
Aktiva

2014

2015

Krátkodobý majetek

3023,00

3972,00

Pohledávky celkem

140,00

119,00

1,00

1,00

139,00

39,00

Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách

79,00
3847,00

13,00

8,00

2870,00

3839,00

Jiná aktiva celkem

0,00

6,00

Náklady v příštích obdobích

0,00

6,00

3023,00

3972,00

Pasiva

2014

2015

Vlastní zdroje celkem

31,00

4686,00

Výsledek hospodaření celkem

31,00

4686,00

x

4686,00

31,00

x

Aktiva celkem

Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím zařízení
Cizí zdroje celkem

1561,00

-2177,00

Dlouhodobé závazky celkem

357,00

297,00

Dohadné účty pasivní

357,00

297,00

Krátkodobé závazky celkem

1133,00

-2474,00

Dodavatelé

758,00

137,00

Zaměstnanci

34,00

79,00

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

20,00

49,00

Ostatní přímé daně

6,00

11,00

315,00

-2750,00

Jiná pasiva celkem

71,00

0,00

Výdaje příštích období

71,00

0,00

1592,00

2509,00

Jiné závazky

Pasiva celkem
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Ředitel CARE ČR Jan Kejzlar v Ugandě

Náklady

Jednou z priorit CARE je pomoc lidem postiženým suchem

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

32,00

0,00

32,00

5643,00

0,00

5643,00

152,00

x

152,00

12,00

x

12,00

Ostatní služby

5479,00

x

5479,00

Osobní náklady celkem

1433,00

0,00

1433,00

Mzdové náklady

1065,00

x

1065,00

364,00

x

364,00

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Cestovné
Náklady na reprezentaci

Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

4,00

x

4,00

108,00

0,00

108,00

Kurzové ztráty

90,00

x

90,00

Manka a škody

2,00

x

2,00

Ostatní náklady celkem

Jiné ostatní náklady

16,00

x

16,00

Poskytnuté příspěvky celkem

1687,00

0,00

1687,00

Poskytnuté členské příspěvky

1687,00

x

1687,00

Náklady celkem

8903,00

0,00

8903,00

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

1,00

0,00

1,00

Tržby za prodané zboží

1,00

x

1,00

Ostatní výnosy celkem

4,00

0,00

4,00

Úroky

2,00

x

2,00

Kurzové zisky

2,00

x

2,00

Přijaté příspěvky celkem

9873,00

0,00

9873,00

Přijaté příspěvky (dary)

9873,00

x

9873,00

Provozní dotace celkem

3710,00

0,00

3710,00

Provozní dotace

3710,00

x

3710,00

13588,00

0,00

13588,00

Výsledek hospodaření před zdaněním

4685,00

0,00

4685,00

Výsledek hospodaření po zdanění

4685,00

0,00

4685,00

Výnosy

Výnosy celkem
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8048

Poděkování patří našim 8048 dárcům
a všem příznivcům, kteří naši práci
podporují pravidelně!
Díky trvalým příspěvkům můžeme naše projekty plánovat a realizovat dlouhodobĕ a efektivnĕ.

Děkujeme!
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V roce 2015 nás významnĕ podpořili:
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Projekty CARE pomohly v roce 2015 více než

65 milionům lidí.

Stručná fakta 2015
CARE Česká republika
•
•

podporovala 7 projektů v 6 zemích
zaměstnávala 6 spolupracovníků

CARE International
•
•
•
•

podporovala 890 projektů v 95 zemích
zaopatřila potravinovou pomocí přes 2,5 milionu lidí
v 54 zemích
zlepšila přístup k čisté vodĕ pro téměř 3,1 milionu lidí
vedla vzdělávací projekty pro 1,8 milionu lidí v 56 zemích

Náklady na projekty CARE Česká
republika činily v roce 2015
bezmála 6,4 milionů Kč.

Z toho bylo vynaloženo:
•
65 % na pomoc při katastrofách
•
17 % na rozvojovou spolupráci
•
18 % na pomoc a osvětu v České republice
Investováno bylo:
•
38 % v Africe
•
18 % v Asii
•
20 % ve Střední Asii
•
6 % na Blízkém východĕ
•
18 % v České republice
Celkové příjmy CARE Česká republika činily téměř
13,6 milionů Kč.
Z toho:
•
Veřejné prostředky tuzemské 27 %
•
Soukromé dary 73 %
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CARE Česká republika, z. s.
Vinohradská 58, 130 00 Praha 3
E-mail: care@care.cz
Web: www.care.cz
Příspĕvkové konto organizace:
CARE ČR: ČSOB 219619502/0300
Dárcovská SMS ve tvaru DMS CARE
na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

Tiráž
Vlastník, redaktor a vydavatel: CARE Česká republika z. s. – Spolek pro rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc
Odpovědnost za použití darů ve fiskálním roce 2015: Ing. Mgr. Marek Moudrý
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