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CARE Indie a CARE Peru dosud byly zaroveň partnerským členem
CARE International a projektová země. Od listopadu 2013 se stala
CARE Indie plným členem; CARE Peru nadále zůstává partnerským
členem.  

*** CARE pracuje přímo na místě na základě strategického partnerství
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Milé čtenářky,
milí čtenáři,
Rok 2013 byl výjimečný rok: vedle mnoha
tichých a trvajících krizí byl charakterizován
dvěma humanitárními katastrofami: občanskou
válkou v Sýrii a „tajfunem tisíciletí“ Haiyan na
Filipínách, který více než 4 miliony lidí připravil
o střechu nad hlavou a stál životy tisíce lidí.
Požadavky na světové společenství a také na
organizaci CARE jsou proto nadále enormní.
Solidarita a ochota k pomoci ze strany států
i soukromých dárkyň a dárců byla zejména
po tajfunu Haiyan výrazná, ovšem rány ještě
nejsou zahojeny. Obyvatelé stále ještě žijí
v provizorních stanech, farmáři nemají ani
prostředky ani půdu, škody na infrastruktuře
jsou ohromné. K tomu se přidávají nevyčíslitelné
lidské ztráty. CARE již dokázala, a to i díky Vaší
podpoře, pomoci 2,5 milionům lidí, aby obnovili
svoje domovy a nadále pomáhá na místě. Více
o situaci se dozvíte dále v naší výroční zprávě.
Také v naší zemi byl minulý rok poznamenán
obrovskou přírodní katastrofou. Vzpomeňme
si na záplavy v regionech České republiky,
které postihly spoustu lidí, vyžádaly si
ohromné úsilí záchranářů i dobrovolníků.
Z důvodu nebývalého rozsahu těchto záplav
uskutečnila CARE jednu z mála humanitárních intervencí ve své historii v rozvinuté
průmyslové zemi. Hmotná pomoc českým
domácnostem se tím stala dalším projektem
pomoci v ČR vedle dlouhodobé podpory
rozvoje Dětského krizového centra.
Situace v Sýrii a jejích sousedních zemích je
stále složitější. Lidské utrpení a hospodářské
ztráty dosahují neuvěřitelných mezí. Neschopnost mezinárodních institucí jednat a
účinně konat stále trvá, příliv uprchlíků ale
neustává. Varování před „ztracenou generací“ není ani trochu přehnané, neboť
většina syrských dětí vzhledem k okolnostem nenavštěvuje žádnou školu. Jakkoli
je to těžké, nesmíme si na otřesné zprávy z
oblasti zvyknout a musíme se postavit čelem
k řešení situace uprchlíků a především neustále aktivně požadovat přijetí zodpovědnosti
za řešení od politicky odpovědných činitelů.
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Ing. Mgr. Marek Moudrý, Dr. Andrea Wagner-Hagerová

Život v uprchlickém táboře nebo uprchlickém
zařízení je velice tvrdý. Zátěž umocňuje fakt,
že konec konfliktu je v nedohlednu a naděje
uprchlíků na návrat se ztrácí v nejisté budoucnosti. Humanitární práce přímo na místě je
rozsáhlá a vyžaduje nutně další prostředky,
aby byli lidé zásobováni tím nejnutnějším.  
Na následujících stranách sami získáte představu o boji uprchlíků v Jordánsku o přežití.
Práce organizace CARE ukazuje, že boj s
chudobou, posilování pozice žen a dívek, stejně
jako pomoc po katastrofách jsou smysluplné.
Výsledkem je mnohem více než projev lidské
solidarity nebo jen „kapka v moři“. Naopak,
každá pomoc je jasným důkazem toho, že
žádné úsilí není zbytečné. V roce 2013 se
tak podařilo organizaci CARE i s vaší pomocí
zlepšit život 97 milionům lidí po celém světě.
Přejeme Vám zajímavé čtení výroční zprávy
a pevně doufáme, že budete humanitární a
rozvojovou práci CARE i nadále podporovat.
Se srdečným poděkováním,
Vaše

Ing. Mgr. Marek Moudrý                                                      
Předseda představenstva
CARE Česká republika o.s.

Dr. Andrea Wagner-Hagerová
Viceprezidentka představenstva
CARE Česká republika o.s.

Celý týden přespával Roman
Handuiž ve svém autě na mostě
přes Labe (v pozadí fotografie).
Odtud musel přihlížet, jak jeho
dům (vlevo) zaplavuje voda.

Česká republika:
Pomoc českým domácnostem
po povodních
Díky spolupráci s CARE Nĕmecko  obrdžela
CARE Česká republika finanční příspěvek ve
výši téměř 8 milionů Kč na projekt podpory
rodin postižených červnovými záplavami v České
republice. Významná částka byla získána mimo
jiné z charitativní sbírky uspořádané spolkem
německých humanitárních a rozvojových organizací Aktion Deutschland Hilft. Prostředky byly
určeny na pomoc domácnostem postiženým
záplavami v Německu a okolích zemích.
CARE Česká republika zajistila prostřednictvím
partnerské organizace Člověk v tísni efektivní využití této finanční podpory k cílené
opravě poškozených domů a pořízení vybavení celkově 250 domácností v nejvíce
postižených lokalitách Ústeckého, Karlovarského a Středočeského kraje, včetně Prahy.
„Čekali jsme na mostě, než voda opadne“
Přes řeku Labe vede v Mlékojedech velký most.
Pro Romana Handuiže neměl dosud tento
most žádný zvláštní význam kromě možnosti,
jak se rychle dostat z jednoho břehu na

Život na stavbě: manželé Růžena Krabcová a Václav
Krabec obdrželi od Adriany Černé (ČvT, vpravo) a Petry
Antošové (CARE) finanční podporu. Škody způsobené
povodní jsou v jejich domě vidět na každém kroku.    

Celkem bylo podpořeno
250 domácností
Celková částka pomoci:
7.958.000 Kč
Dobá trvání projektu:
15.6.2013 - 30.11.2013

druhý. Od začátku června se ale význam
zásadně změnil. „Když byly domy pod vodou,
sešla se tady nahoře půlka vesnice. Čekali
jsme na mostě celý týden, než opadne voda
a spali v autech,“ vzpomíná. Pan Handuiž měl
odsud dobrý výhled na svůj dům a předem
vytušil to, co se později při jeho návratu stalo
děsivou jistotou: povodeň všechno zničila.
Roman Handuiž stál znovu na začátku.
Podlahy a stěny v celém přízemí musely být
vysušeny a kompletně obnoveny, zařízení
domu muselo být nově nakoupeno. Náklady
oprav a základního vybavení několikanásobně
přesahovaly jeho finanční možnosti. Pan
Handuiž má jen jednu nohu – mnoho prací
by tak sám nezvládl. Naštěstí mu s rekonstrukcí pomáhají kamarádi, což je velmi důležité.
CARE pomohla s náklady na materiál.

Pomoc dorazila: i pro tuto osmičlennou
rodinu z Počeplic. Z darovaných peněz si
kromě jiného mohla koupit nový nábytek.
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Syrští uprchlíci
v Jordánsku:
Život s úsporným
plamenem

Takto pomáhá CARE
Malá holá místnost, dvě matrace, pár polštářů,
starý televizor. V kuchyni malý vařič, bez lednice.
Žádný stůl, žádné židle, žádné skříně a už
vůbec ne záchod nebo koupelna. Není zde ani
příjemná pohovka ani pohodlná postel. Právě
tady se odehrává život mladé Syřanky Firye a
jejího manžela. Je to skrovný životní prostor
- již brzy pro tři lidi. Firya je těhotná a za pár
týdnů se jí narodí toužebně očekávaný první
syn. Musela si prožít již dva potraty, o to větší
je její radost z očekávaného potomka. Její syn
však nepřichází na svět zrovna s nejlepšími
předpoklady: Jeho rodiče jsou uprchlíci ze
Sýrie a momentálně jsou odkázáni na pomoc
humanitárních organizací jako je CARE. I s tím
málem, co mají k dispozici, se musí omezovat,
protože nutně potřebují peníze, aby mohli
uhradit měsíční nájem. Vystěhování z bytu
je obávaná představa, která mnohé uprchlíky v Jordánsku přivádí na pokraj zoufalství.
A právem, protože nájmy se momentálně
vyvíjejí pouze jedním směrem: strmě nahoru.
Podle odhadů bude do konce roku 2014 v
Jordánsku přibližně 1,4 milionu syrských
uprchlíků. Lékařská péče, potraviny, bydlení,
hygienické potřeby, čistá pitná voda: právě
tyto základní potřeby nejsou proto dostupné
v dostatečném množství. A příliv dalších
uprchlíků neustává.Vývoj situace obzvlášť v
některých ohledech vyvolává obavy. Zhruba
polovina dětí ze syrských uprchlických rodin
nenavštěvuje žádnou školu. Důvodem k tomu
6 CARE 2013

Peníze v hotovosti pro asi 200.000
syrských uprchlíků na nákup toho
nejdůležitějšího: potraviny, oblečení,
topná tělesa
Pomoc v nouzi pro více než 10.000
nejpotřebnějších obyvatel Jordánska
Podpora pro asi 38.000 syrských
rodin v uprchlických centrech CARE
v Zarqa, Mafraq a Irbid

je, že s návštěvou školy – i přes rozsáhlou
podporu – jsou spojeny určité náklady. Mnoho
dětí není schopno chodit do školy, protože
jsou traumatizovány událostmi spojenými s
útěkem. Často jsou to také rodiče, kteří se od
svých dětí nechtějí nebo nemohou oddělit.
Mnoho dospívajících chlapců, kteří ve své vlasti,
v Sýrii, navštěvovali školu, musí nyní pracovat,
aby přispěli k rodinnému rozpočtu. Jejich rodiče
se tak potýkají s osudem. Pro svoje syny si přáli
lepší budoucnost. V početných rodinách, které
se musí obejít bez otců, je ale pomoc synů
životně nezbytná. Jedna z matek řekla s těžkým
srdcem: „Každý den pláčeme, když je vidíme,
jak jdou za prací – ale nemáme jinou volbu.“
Firya je již tři roky vdaná. Jí a jejímu manželovi
bylo dopřáno žít ve své vlasti jako novomanželé
jen pouhých pár dní. Pro svého syna si přeje lepší
budoucnost a sama pro sebe demokratickou
Sýrii, kde by mohla se svou rodinou žít v míru.

CARE podporuje dívky
a chlapce v Burundi

Abatangamuco:
přinašeči světla
Burundi je zásadně poznamenáno
následky dlouholeté občanské války a
viru HIV/AIDS: přes 830 000 dětí jsou
sirotci, a přibližně stejně tolik dívek a
chlapců je postiženo extrémní chudobou,
násilím, podvýživou a nemocemi.
Především děti, které vyrůstají s matkami
samoživitelkami, nebo které jsou infikované virem HIV/AIDS, jsou společností
stigmatizovány a diskriminovány.
CARE podporuje projektem v Burundi na
jedné straně zakládání klubů, ve kterých
mohou děti spolu hovořit, vyměňovat
si mezi sebou zkušenosti a navzájem
se podporovat. Při společném sportování navazují nová přátelství a učí se
řešit konflikty i ve stresových situacích,
přitom bez násilí. Společné aktivity navíc
podporují sebevědomí osiřelých dětí a
kluby fungují jako základna pro získávání
důležitých životních dovedností.
Na druhé straně se v rámci projektu
CARE snaží vyškolit místní komunity a sociální zařízení v zacházení
s osiřelými dětmi, upozorňovat na
práva dětí a odbourávat diskriminační
vzorce chování. Hlavní roli v tomto hrají
Abatangamuco: „přinašeči světla“.
„Přinést světlo tam, kde byla předtím
tma“
Tradiční role jednotlivých pohlaví a hierarchie, která toleruje sexuální násilí proti
ženám, představují především pro děvčata
složitý problém. Sexuální přehmaty jak doma, tak i ve škole - jsou často na
denním pořádku a vedou k nechtěným
těhotenstvím, k přerušení školy a mnohdy

k nucené svatbě, aby bylo zamezeno stigmatizaci dívky jako matky samoživitelky.
Sociální postavení dívek a žen v Burundi
se může natrvalo zlepšit pouze tehdy,
pokud to budou podporovat také chlapci
a muži. CARE proto v rámci projektu
„Intore“ zapojuje mužské skupiny v
Burundi, které se zasazují o rovnoprávné
postavení žen. Tito takzvaní Abatangamuco, což znamená přibližně „přinést
světlo tam, kde byla předtím tma“,
přesvědčuje jiné muže v jejich obcích
pomocí školení, divadla a osobního poradenství o tom, že potlačování a násilné
chování vůči ženám je nutné ukončit.
K úspěchu projektu „Intore“ tedy
přispívají souběžná opatření v komunitách: zapojení sirotků a znevýhodněných
dětí v klubech, aby se vzájemně učili a
vyměňovali si názory; kluby jako platforma pro zvyšování povědomí v kampani
k prevenci násilí na ženách; mužské
skupiny Abatangamuco; diskusní fóra
s lokálními zařízeními, která vysvětlují
práva dětí; rozvoj kontaktů se širší
biologickou rodinou, pokud je to
možné; posilování kompetencí místních institucí při zacházení se sirotky
a sociálně znevýhodněnými dětmi.
Do aktivit projektu je přímo zapojeno
2120 dětí a 357 dospělých, celkový
dosah projektu je 21 200 osob.
Doba trvání projektu: 1.10.2013 – 31.09.2016
Příspěvek CARE Česká republika do celkového
rozpočtu projektu: 699.000 Kč
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CARE pomocnice
Sandra Bulling

Filipíny: Střecha

nad hlavou po tajfunu

Od Sandry Bulling, mediální referentky pro
pomoc v nouzi při CARE International
Když udeřil tajfun Haiyan s nárazy větru přes
200 kilometrů v hodině plnou silou na pobřeží
Filipín, přišly na Lourdes Hermildu porodní
bolesti. Větrná smršt řádila nad ostrovním
státem s takovou silou, jaká dosud nebyla nikdy
naměřena. Související přílivová vlna brala s
sebou budovy a ničila silnice a pole. V chaosu
událostí se Lourdes oddělila od svého manžela a
svých dvou dětí. Sama bloudila větrem, deštěm
a tmou k nemocnici. Ta ale byla zničena!
Lourdes hledala přístřeší u blízkého kostelíka
a na schodech ke kostelu přivedla na svět
zdravé děvčátko. Dala holčičce jméno Yolanda.
Takto říkají lidé na Filipínách větrné smršti,
která je mezinárodně označována jako Haiyan.
Yolanda se narodila uprostřed trosek města
Tacloban, ve kterých zemřely stovky lidí.
Tohle miminko bylo znamením naděje.

Yolanda
8 CARE 2013

Po několika hodinách našla Lourdes svého
muže a obě děti. Rodina ztratila svůj
domov, ale zůstala naživu a pohromadě.  
CARE byla mezi prvními organizacemi, které
se dostaly do zničených měst jako Tacloban a
Ormoc. Pracovnice CARE Sandra Bulling viděla
ulice, na kterých nezůstal stát jediný dům. Lidé
se po tajfunu stali bezdomovci, neměli žádnou
ochranu. Ještě horší byl ovšem hlad a žízeň.
CARE podniká všechno proto, aby lidé dostali
co možná nejdříve potraviny. „Jako v každém
místě po katastrofě, i zde chybí na začátku
naprosto všechno“, hlásí Sandra Bulling.
Rychle je jí jasné, že ničivá síla tajfunu byla tak
ohromná, že odstranění následků zaměstná
CARE na několik dalších let. Základy života a
živobytí mnoha lidí jsou zničeny. Rybáři přišli
o svoje čluny a farmáři o svá pole a úroda je
ztracená. Statisíce rodin nemají vůbec nic.  
V následujících týdnech po tajfunu zmobilizovala a nasadila organizace CARE veškeré síly a
prostředky, které jsme měli k dispozici. Každý
den byly mezi těžce zkoušeným obyvatelstvem
rozdělovány potravinové balíky, které obsahovaly rýži, konzervy s rybami nebo masem,
sušené ryby, olej a fazole. K tomu byly k dispozici balíky CARE se stavebním materiálem jako
celty, nářadí a hřebíky. Rodiny dostávaly nádobí

Pomoc v nouzi CARE

V prvních týdnech po smršti zásobovala
CARE více než 200.000 lidí. Většina z nich
dostávala potraviny. Zhruba 40.000 lidí
dostalo stanové celty pro nouzové přístřeší
a stavební materiál na rekonstrukci nebo
opravu zničených domů. CARE pomáhá
především v těžce zasažených provinciích Leyte, Samar a Panay.
Příspěvek CARE Česká republika do celkového rozpočtu projektu: 399.000 Kč

a potřeby na vaření, matrace z umělé hmoty,
deky, kapesní svítilny a sítě proti moskytům.
Pro CARE bylo obzvlášť důležité doručit
pomoc také do odlehlých zasažených oblastí.
Ve středu zájmu byly ženy, které se musely
samy starat o svoje děti a rodiny, stejně
jako staří lidé a lidé s hendikepem. Balíky
CARE byly připraveny tak, aby je zvládli
odnést domů i ženy a starší obyvatelé.
V současné době mají lidé zase střechu
nad hlavou. Všude v zemi se opravuje a
staví. Školy otevřely už krátce po vichřici,
i když vyučování muselo probíhat venku.
Už v době, kdy probíhala akutní pomoc
v nouzi, plánovala CARE dlouhodobou podporu a rekonstrukci. Řáděním tajfunu byla
zničena asi třetina všech rýžových polí, těžce
zasaženy byly i plantáže kokosových ořechů.
Více než 33 milionů kokosových palem spadlo
nebo bylo vyvráceno i s kořeny. Přitom než
na jednom stromě poprvé uzrají kokosové
ořechy, trvá to mezi šesti a devíti lety.
„Filipíny mají před sebou ještě dlouhou
cestu“, říká Andrea Wagner-Hagerová,
místopředsedkyně představenstva CARE
Česká republika: „Musíme místním lidem
pomoci postavit se na vlastní nohy, aby
byli schopní si na sebe zase vydělat.“
Jsme velmi vděční, že organizaci CARE svými
dobrovolnými příspěvky podporujete! Říkáme
Salamat (děkuji!) jménem lidí na Filipínách.

Filipíny

Boj s klimatickými
změnami:
asazuje
O co se CARE z

Od Svena Harmelinga, experta na klimatologii organizace CARE International
Katastrofy jako tajfun Haiyan v roce 2013
nám ukázaly, jaké humanitární následky
a dopady pro rozvojovou politiku může
mít počasí. S ohledem na klimatické
změny je bohužel nutné s katastrofami
do budoucna počítat stále častěji.  
CARE se zasazuje o to, aby se mezinárodní
společenství vážně zabývalo škodami
způsobenými klimatem. Konference o klimatu
OSN ve Varšavě k tomuto tématu rozhodla,
že rozvojové země by do budoucna měly
být zásadně podporovány při odstraňování
škod. Podle závěrů 5. panelu IPCC už
změny postihují všechny části světa.
V letech 2014 a 2015 bude otázkám změn
klimatu a jejich následkům věnována
zvláštní pozornost. Přispějí k tomu konference OSN o klimatu v Peru (2014) a
v Paříži (prosinec 2015) s očekávanou
novou mezinárodní úmluvou. Generální
tajemník OSN svolal na září 2014 do New
Yorku mimořádnou konferenci o klimatu
na úrovni předsedů vlád a prezidentů.
Změna klimatu hraje významnou roli také
při jednáních OSN o rámcovém řešení
rozvojové politiky, kdy základní „klimaticky citlivé“ oblasti rozvojové politiky -jako
boj s chudobou, potravinová bezpečnost,
dostupnost vody – mají být lépe zabezpečeny
proti negativním dopadům změn klimatu.
K ochraně klimatu je zapotřebí zvýšit
nasazení, aby bylo zamezeno dalším
nebezpečným změnám. I proto je důležité
ovlivňovat a přimět Evropskou unii, aby
si v této oblasti kladla ambiciózní cíle.
Musíme se postarat o to, aby při adaptaci
na následky změn nebyly omezovány perspektivy znevýhodněných lidí v rozvojových
zemích – především perspektivy žen a dívek.
A i o to se CARE bude nadále zasazovat.
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Nepál:  
CARE pomáhá
ženám k jejich
právům

Společenské změny
prostřednictvím žen
Nepál se nachází od ukončení desetileté
občanské války v roce 2008 v politicky přechodné fázi. Především dosud
nebyla schválena žádná nová ústava, což
ztěžuje možné rozvojové procesy v zemi.
Kromě toho patří Nepál k nejchudším
zemím světa – zhruba jedna třetina obyvatelstva žije pod hranicí chudoby. Chudoba
je soustředěna z velké části ve venkovských
oblastech, jako region Churia. Ženy jsou i v
této době diskriminovány a vyčleňovány z
důvodů vysloveně patriarchálních společenských
struktur. Ani po ukončení občanské války
se situace pro ženy v Nepálu nezlepšila.
V projektu SAKCHAM posiluje organizace
CARE znevýhodněné ženy v oblasti Churia.
Ženy se samy aktivně zasazují o svá práva, což
je výsledek školení ve vzdělávacích centrech
a v takzvaných solidárních skupinách, kde
jsou aktivity projektu vzájemně propojovány. Kromě toho usiluje organizace CARE o
výraznější zapojení žen do politických procesů
a rozhodování. Projekt SAKCHAM staví na
zkušenostech předchozích projektů a pomáhá
celkem 10.660 domácnostem, 9.160 ženám
(většinou příslušnicím společensky izolovaných
skupin jako jsou Dalité a Janajaté) jakož i 1.500
mužům jako nepřímým příjemcům podpory.

Cíle a opatření k úspěchu projektu
Projekt SAKCHAM je zaměřen na to, aby byla
posílena pozice žen v rámci společnosti.
Konkrétně přispívá projekt k realizaci rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených
národů 1325, která podporuje zapojení žen
do mírových procesů a procesů obnovy.
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Přezkoumat tradiční společenské role
Ve speciálních workshopech se ženy a muži
učí přezkoumávat tradiční společenské
role a patriarchální společenskou strukturu. Přitom jsou zapojováni vždy i muži.
Výchova a odborné vzdělání
CARE organizuje ve veřejných vzdělávacích
centrech školení. Mezi ženami je nejvyšší
míra analfabetizmu, proto se ve vzdělávacích
centrech učí číst a psát a mohou absolvovat odborné vzdělání, aby mohly následně
vydělávat na živobytí svoje vlastní peníze.
Mírové skupiny & psychologická péče
Ženy jsou cíleně podporovány v tom, aby se
zapojovaly do lokálních mírových společenství
a do politických procesů na úrovni obcí,
okresů, i na národní úrovni. Kromě toho
organizuje CARE školení pro členy obcí,
které mohou v krizových situacích ženám
poskytnout první psychologickou péči.
Národní kampaně
CARE vyvíjí advokační činnost na národní úrovni,
aby bylo zajištěno, že nová ústava bude zahrnovat rovnoprávnost mužů a žen. Za tímto
účelem jsou podporovány specifické kampaně,
mezi jinými také proti násilí na ženách, a je
co nejvíce rozvíjena spolupráce s médii.
Doba trvání projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015
Příspěvek CARE Česká republika do celkového
rozpočtu projektu: 699.000 Kč

Uganda:

Úspěch s malými skupinami
Nový život po konfliktu
V letech 1987 až 2006 v zemi řádila krvavá občanská
válka mezi ugandskou vládou a armádou Lord´s
Resistance Army, kterou vedl Joseph Kony. Více než
dva miliony lidí se staly vyhnanci ve vlastní zemi.
Nejzávažnější byly boje na severu Ugandy, kde v
jejich důsledku žilo okolo 1,2 milionů lidí v uprchlických táborech. Od roku 2006 se postupně prosazuje mír a lidé se vrací zpátky do svých vesnic.

Fotky (shora dolů):
Výroba Shea oleje, účastnice projektu při
práce a s dítětem

Organizace CARE spoluvytváří v mnoha okresech na
severu - společně s nejchudšími z chudých - nové
perspektivy pro život v míru, přitom se soustředí se
zvláště na podporu žen a problematiku domácího
násilí. CARE dosud vybudovala přes 1.700 malých
skupin s 25-30 účastnicemi a účastníky, převážně
se zastoupením žen i mužů společně ve skupině.
V mnoha vesnicích rozdělila CARE do skupin kozy.
Na začátku to bylo 1.200 koz — a teď už je jich 17.000!
Po třech letech rozvoje je každá ze skupin tak posílena,
že je schopná samostatně spravovat svoji vesnici a
společně řešit problémy. Ženy jsou přitom podporovány a vyzývány, aby přebíraly rozhodovací pozice
nejen v rámci skupiny, ale i v místní samosprávě.
Kromě intenzivní podpory skupin CARE dále vzdělává
(společně s partnerskými organizacemi) muže k
přebírání rolí v komunitě. Stávají se odpovědnými
a kontaktními osobami proti domácímu násilí a
jiným problémům - vždy pro deset domácností.
Muži pyšně vypráví, že již nepijí a vůči svým ženám
nevyvíjí žádné násilí. Díky tomu dochází také ke
spravedlivějšímu rozdělování práce na poli a v domácnosti, někteří muži teď dokonce i vaří. Pro ženy se
tím společné soužití stalo o kousek příjemnější.
Společně s místními lidmi dokázala organizace
CARE změnit život mnoha žen a mužů správným
směrem. Poptávka po skupinách a vzdělávání CARE
je i v jiných vesnicích velká. Péče o jednu osobu
ve skupině CARE na tři roky stojí zhruba 500 Kč.
Dejme i dalším lidem v Ugandě šanci na rozvoj!
Doba trvání projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015
Příspěvek CARE Česká republika do celkového
rozpočtu projektu: 699.000 Kč
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„Cesta z pekla týrání a
sexuálního zneužívání“
Podpora Dětského
krizového centra v Praze 4

Dětské krizové centrum (DKC) je zařízení odborné
psychosociální a zdravotnické pomoci, které
se zabývá krizovou pomocí, ochranou dětí,
diagnostikou a terapií syndromu týraného,
zneužívaného a zanedbávaného dítěte;
provozuje non-stop linku důvěry; pořádá
osvětové, preventivní a vzdělávací akce.
V rámci projektu „Cesta z pekla“ přispívá CARE
Česká republika na poskytování odborné
psychosociální pomoci, která je svým zaměřením
obdobou akutní krizové pomoci poskytované CARE
tradičně v rozvojových zemích po katastrofách.
Psychosociální péče DKC je nezbytnou součástí
podpory ohrožených a znevýhodněných dětí,
a pomoci jejich dysfunkčním rodinám. Odborná
péče je poskytována přímo ohroženému dítěti při
zdůraznění práce s celým rodinným systémem,
sanací rodinných vztahů a postojů. V rámci pomoci
je poskytována ochrana dítěte před dalšími ataky
týrání či sexuálního zneužívání a/nebo před
potrestáním za odtajnění závažných skutečností.
CARE podporou projektu reaguje na potřebné
zajištění rozvoje kapacit centra, zejména s
ohledem na nárůst přijatých klientů DKC v průběhu
celého roku 2012 a 2013, kdy byl zaznamenán
zvýšený počet dětí především předškolního
a mladšího školního věku, které vstoupily do
péče pro podezření ze sexuálního zneužívání.
Vedle toho zaznamenává DKC stoupající počet
dětí traumatizovaných přítomností u domácího
násilí mezi rodiči.

Příspěvek CARE Česká republika do celkového
rozpočtu projektu: 500.000 Kč
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Poděkování patří našim

9.434

dárcům!

Partneři, kteří nás podpořili v roce 2013:
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FINANČNÍ
ZPRÁVA
FINANČNÍ ZPRÁVA
Výdaje na projekty            62,00 %

Propagace dobročinných
darů a práce s veřejností*  31,00 %
Administrativní výdaje         7,00 %

*Vysoké procento vyplývá z vysokých nákladů k získání
nových dárců a k rozvoji CARE v České republice.

ROZVAVA / BILANCE ( v tisicích)
Dlouhodobý majetek celkem

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem

Pohledávky celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem

0

0

0

0

5.711

5.641

0

0

30

5.681  
0

0

5.641

0

5.711

5.641

1.467

1.432

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem

Výsledek hospodaření celkem

Cizí zdroje celkem

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem

Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem
14 CARE 2013

1.568  

-101  

1.467

-35

4.244

4.209

0

0

0

4.244  
0

5.711

0

3.973

236

5.641

		
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tisicích)
Spotřebované nákupy celkem

Služby celkem

Osobní náklady celkem

Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem

Odpisy, prodaný majetek, tvorba

rezerv a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem

Daň z příjmů celkem

Náklady celkem

hlavní
činnost

70

hospodářská
činnost

0

celkem

70

6.664

0

6.664

0

0

0

0

0

0

8.781

0

8.781

0

0

0

2.019

0

2.019

17.534

0

17.534

0

0

0

Výnosy					
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Změny stavu vnitoorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem

Ostatní 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

31

0

31

0

0

0

0

24

0

24

0

0

0

0

0

0

17.444

0

0

17.444

17.499

0

17.499

-35

0

-35

0

0

0

-35

0

-35

0
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www.care.cz
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CAREfakta 2013
■ Projektové příspěvky CARE Česká republika činily 10.954.000 Kč.
■ Z toho bylo vynaloženo 76 % na pomoc

při katastrofách, 24 % na rozvojovou spolupráci.

■ Investováno bylo 77 % v České republice,

13 % v Africe, 10 % v Asii.
■ Celkové příjmy CARE Česká republika činily 17.499.000 Kč.

V roce 2013 CARE Česká republika
podporovala

zaměstnávala

6 projektů v 5 zemích
2 spolupracovnice.
CARE International

podporovala v roce 2013
sestává z

zásobovala

potravinami

927 projektů v 87 zemích
14 členských mezinárodních organizací CARE
v nouzových situacích přes 1,6 milionu lidí
a přes 1,2 milionů lidí pitnou vodou
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