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Milé čtenářky, milí čtenáři,
válka v Sýrii vstoupila do pátého roku a my se
obáváme, že si mnozí z nás na hrozivé zprávy
a obrázky z Blízkého východu již zvykli. Českou
debatu k otázkám uprchlictví zcela opanovala
emotivní vyjádření, která nejsou dostatečně věcná.
Příliš snadno se zapomíná na to, kolika lidských
osudů se tato humanitární katastrofa dotýká. Práce
CARE je zaměřena právě na ty, kteří během války
a pronásledování přišli o všechno. Nejde jen
o holé přežití, ale také o perspektivu do budoucna
a zaměstnání. I proto Sýrie a její sousední země
byly a zůstávají těžištěm činnosti CARE Česká
republika.
Uplynulý rok formovalo nesčetné množství vleklých
světových konfliktů. Připomeňme Jižní Súdán, kde
propukla humanitární katastrofa. Tisíce lidí tam
v nelidských podmínkách živoří v táborech. Jídla
je poskrovnu, protože kvůli konfliktu nelze obhospodařovat pole. Lidé utíkají za humanitární pomocí
do chudých sousedních zemí a obracejí se na
organizace jako je CARE. Více o pomoci v Jižním
Súdánu se dozvíte na stranách 8 až 9 této zprávy.
Aktuálně se v nelehké situaci ocitlo také Burundi,
kde po prezidentských volbách vypukla nelítostná
politická krize a s ní spojené soupeření o moc.
Nepokoje, rabování a demonstrace jsou zde na
denním pořádku. Tato krize si vyžádala stovky
obětí na lidských životech. CARE v Burundi dlouhodobě působí v různorodých projektech ekonomického posilování žen a zejména vzdělávání dětí
a někdejších dětských vojáků, které se jen obtížně
zařazují zpátky do „normálního“ života v rodných
vesnicích. Více k tématu na straně 15.

Zatímco jsme pracovali na této výroční zprávě,
došlo ve světě k nové katastrofě: ničivé zemětřesení v Nepálu připravilo tisíce lidí o život a miliony
dalších vystavilo existenciální nouzi. Práce CARE se
znovu ukázala být životně důležitou. Pracovníci
CARE i zde zachraňují holé životy, rozdělují balíky
CARE s tím nejpotřebnějším k přežití, utěšují
a pracují společně s nepálským obyvatelstvem
na opětovném vybudování toho, co bylo zničeno.
Tento proces ovšem potrvá dlouhé roky.
Oslovujeme Vás, naši drazí podporovatelé a dárci,
a prosíme o Vaše finanční zapojení do podpory
našich aktivit. CARE letos slaví výročí 70 let
existence a pomoc, kterou představují balíky CARE,
je dnes důležitější než kdy dřív.
Společně s Vámi a díky Vám může být pomoc CARE
uplatněna. Jen když ani v budoucnu nepodlehnete
otrlosti, až uvidíte v médiích další snímky z války
nebo přírodní katastrofy, pak bude moci CARE dále
pracovat a pomáhat lidem v nouzi.
Věříme, že Vám tato výroční zpráva poskytne dobrý
a zajímavý pohled na naši práci za uplynulý rok
a že nám zachováte přízeň i v budoucnu!
Srdečnĕ,

Ing. Mgr. Marek Moudrý                                                      

Předseda představenstva
CARE Česká republika

Dr. Andrea Wagner-Hagerová
Viceprezidentka představenstva
CARE Česká republika

V roce 2014 v CARE také aktivní (nezobrazeni):
Ředitel Ing. Jan Kejzlar
Čestný předseda Ondřej Viktor Schneider
Mgr. Silvia Lepiarczyk
Mgr. Isabella Ponta
Ing. Mgr. Marek Moudrý
Dr. Andrea Wagner-Hagerová
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Na Útěku
ze Sýrie
Muzoon (16):
Není nic
důležitějšího
než vzdělání.“

Muzoon je teprve 16 let, ale hrůzy
války už zakusila na vlastní kůži.
Žije v jordánském uprchlickém táboře
v Azraqu a bojuje tam proti dětským
sňatkům – pomocí tužek a sešitů!
Jinými slovy: pomocí vzdělání.
Mladá žena vypráví o okamžiku, kdy pochopila,
že není nic důležitějšího než vzdělání: „Když jsme
museli opustit Sýrii, mohla jsem si vzít jen jeden
batoh. Nemohla jsem se rozhodnout, co si zabalit
s sebou. Tehdy mi táta položil ruku kolem ramen
a řekl, že to nehraje roli. ‚Vše, co potřebuješ, najdeš
tady,‘ pronesl a ukázal na mé čelo. Od té doby vím:
To, co máš v hlavě, ti nikdo nemůže vzít – ať už
se děje cokoli.“
Podobně jako Muzoon přišli o své domovy, majetky
a hmotné statky i mnozí další. Válka v Sýrii sužuje
celý region Blízkého a Středního východu a  jeho
obyvatelstvo už dlouhou dobu: Přibližně 12 milionů
lidí je na útěku v Sýrii a ze Sýrie. Bilance roku 2014
je ještě temnější.
- Na začátku roku překročilo celkové číslo
uprchlíků v Libanonu hranici jednoho milionu.
V Jordánsku byl pro uprchlíky ze Sýrie koncem
dubna 2014 zřízen tábor Azraq, v němž působí i
CARE. V současnosti (stav kvĕten 2015)  
v něm žije přibližně 18 000 lidí.
- V létě dosáhl počet syrských uprchlíků
v sousedních státech Sýrie tří milionů.
- Na podzim překročily deseti tisíce uprchlíků hranice Sýrie s Tureckem a utekly z města
Kobane. Tým CARE Turecko jim poskytl matrace,
přikrývky, topná tělesa a další potřebné věci.

Foto:  Muzoon chce jít
do školy - ne se vdávat  

Foto: Uprchlický tábor Azraq

- V zimě oznámil Světový potravinový program
OSN, že musí přerušit potravinové příděly
uprchlíkům kvůli nedostatku peněz.
Nouzová pomoc CARE v regionu byla na příští dva
roky doposud financována jen z 34 %. My i ostatní
organizace spolu se Spojenými národy vytrvale
pomáháme na místě, jak se dá, ale ohromné
proudění uprchlíků je a bude velkou humanitární
a finanční výzvou, jejíž konec zůstává v nedohlednu.

Tak pomáhá CARE

CARE poskytuje finanční pomoc a nakupuje
to nejpotřebnější přímo na místě. Uprchlíci
dostávají matrace, přikrývky, topná tělesa
či kuchyňské náčiní. CARE nabízí lidem, kteří
jsou zkušeností války často traumatizováni,
psychosociální pomoc a podporu a dohlíží na
zaopatření uprchlíků v uprchlických centrech
CARE. CARE se stará především o osamocené
ženy, které uprchly se svými dětmi.
Financování: Ministerstvo zahraničních
věcí ČR - dotace 3 mil. Kč

Příspěvek CARE Česká republika do
celkového rozpočtu projektu: 3 450 000 Kč
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Sýrie
Syrští uprchlíci:
Unikli peklu, uvízli v nicotě

Statisíce Syřanů vyhledaly útočiště v Jordánsku.
Mnozí z nich uvízli v ohromných záchytných
táborech uprostřed pouště. A nacházejí se zde
ve stavu mezi přežitím a apatií.

Azraq: Je to cesta do nikam. Uprostřed kamenité
pouště na severu Jordánska, přibližně 90 kilometrů
od hranice se Sýrií, se na žhnoucím slunci lesknou
tisíce chatrčí z vlnitého plechu. Plot střežený
jordánskou armádou zabírá přibližně 15 kilometrů
čtverečních.
V uprchlickém táboře v Azraqu se často traumatizovaným uprchlíkům dostává od CARE psychosociální pomoci. Nabízejí jim také školení o řešení
konfliktů a výchově. Kromě toho dostanou nově
příchozí informace o struktuře a službách tábora
a jsou také obeznámeni s právy, které jako obyvatelé tábora získávají.

CARE zřizuje ve městech Amman, Irbid, Mafraq a
Zarqa uprchlická centra. Lidé, kteří přestali být
soběstační, zde obdrží jednorázové kapesné na
nákup toho nejnutnějšího. Kromě toho se jim zde
věnují sociální pracovnice. Obzvláštní zřetel je
kladen na práci s těmi nejpotřebnějšími, jako jsou
například těhotné ženy. Na projektu se podílejí
i syrští dobrovolníci, kteří do Jordánska rovněž
přišli jako uprchlíci.
Azraq byl zřízen v roce 2014. Mělo by se sem
vejít až 130 000 uprchlíků. Uprchlíci zde žijí ve
struktuře podobné vesnicím. Jsou tu společenská
centra, jejichž chod zajišťují spolupracovníci CARE.
Zde se dostane všem potřebným psychosociální
pomoci, děti si tu mohou hrát a ženy tady naleznou
bezpečný útulek. Denně dorazí do Azraqu 200
nových uprchlíků. Kolem 50 procent z toho tvoří
děti, z toho 20 procent mladší pěti let.

Foto: Celé tři čtvrtiny uprchlíků
ze Sýrie tvoří děti a ženy.
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Ačkoli je o přežití uprchlíků v táboře postaráno, život v chatrčích na poušti poznamenává strádání. V chatách o rozloze přibližně
9 metrů čtverečních není elektřina a šance
na nový život mimo tábor jsou s trváním
konfliktu stále mizivější. Za hranicemi tábora
neobdrží Syřané pracovní povolení.
„Býval jsem učitelem v Deraa. Oddíly Assadu
nám vzali úplně všechno. Vtrhli do domů,
zničili školy a celou infrastrukturu. Musel
jsem utéct i se svou těhotnou ženou,“ líčí
svůj příběh Mohammad al-Salan. Stejně
jako většina lidí by se i on chtěl vrátit do
své domoviny. Ovšem naděje na návrat
do Sýrie je v nedohlednu. „Už nevidím
žádnou budoucnost, všechno je zničené, nic
nezbylo,“ říká Manal, matka pěti dětí. Jen její
dvanáctiletá dcera Sedra se svého snu ještě
nevzdala. Chtěla by být lékařkou.
Na útěku jsou miliony Syřanů. Mnozí
hledají bezpečí uvnitř Sýrie. Další utíkají
do sousedních zemí. Většina z nich je po
několikaměsíční odyseji zcela vyčerpaná,
vyděšená a na mizině. Hranice překračují
pěšky, všechny majetky nechávají za sebou
a míří – třeba do Jordánska.
Žijí zde statisíce syrských uprchlíků. Kolik
jich je přesně, nikdo neví. Velká část nalezla
přístřeší v pohraničních vesnicích a městech.
Bojují tu o přežití, protože si nemohou
dovolit platit nájem a nemají leckdy ani na
jídlo. Především osamocené ženy s dětmi
se potácejí nad propastí.
Organizace jako CARE uprchlíkům
pomáhají, ale děs války si v sobě ti, které
postihl, ponesou celý život.

„Cesta z pekla týrání a
sexuálního zneužívání“
Podpora Dětského krizového
centra v Praze 4

V rámci projektu „Cesta z pekla“ přispívá CARE
na činnost Dětskému krizovému centru v Praze.
Projekt je v souladu s posláním CARE na poskytování odborné psychosociální péče, která navazuje
na akutní krizovou pomoc a je nezbytnou součástí
pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem,
zejména pak dětem týraným, zneužívaným
a zanedbávaným či dětem nacházejícím
se v závažných životních situacích a jejich
dysfunkčním rodinám. Odborná péče je v Dětském
krizovém centru poskytována přímo ohroženému
dítěti, s důrazem na celý rodinný systém, sanaci
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.
Dětské krizové centrum (DKC) je zařízení odborné
psychosociální a zdravotnické pomoci, které se
zabývá zejména krizovou pomocí, ochranou dětí,
diagnostikou a terapií syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte; provozuje non-stop
linku důvěry;  pořádá osvětové, preventivní a vzdělávací akce.
CARE podporou projektu reaguje na potřebné zajištění rozvoje kapacit pro pomoc s ohledem na nárůst
přijatých klientů DKC v průběhu celého roku 2013
a 2014, kdy byl zaznamenán především zvýšený
počet dětí předškolního a mladšího školního věku,
které vstoupily do péče pro podezření ze sexuálního
zneužívání.  Vedle toho stoupá počet dětí traumatizovaných přítomností u domácího násilí mezi
rodiči.
Příspěvek CARE Česká republika do
celkového rozpočtu projektu: 200 000 Kč
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Jižní Súdán

Foto: Pracovnice
CARE s obyvateli
jedné z vesnic, ve
které CARE zajišťuje
pomoc v nouzi.

Hlad v Jižním Súdánu:
„K jídlu máme už jen listí.“
Konflikt v Jižním Súdánu vypukl koncem roku 2013.
Od té doby jsou 2 miliony lidí na útěku: museli
opustit vše, co měli, a nevědí, zda se někdy ještě
budou moci vrátit. Téměř čtyři miliony lidí jsou
ohroženy hladem, 675 000 dětí vykazuje známky
podvýživy a 235 000 je již vážně podvyživených. Bez
pomoci organizací jako je CARE nemohou přežít.
CARE International jim neúnavně poskytuje lékařskou péči, připravuje doplňující stravu pro podvyživené děti, buduje kanalizace, rozdává semena
k osevu půdy a pomáhá mnoha dalšími způsoby.
Nedostatek potravin postihuje obzvláště těhotné
ženy a děti. Nyanyin Jek, těhotná žena v sedmém
měsíci, musela absolvovat dva dny pochodu přes
bažiny, aby dostala v CARE ošetřovně lékařskou
pomoc. „Protože jsem neměla žádné jídlo, musela
jsem cestou jíst pouze listy, které jsem nasbírala,“
říká. „Nemohu ani nakrmit své děti. Jíme pouze
jednou denně čiroku.“ (druh prosa, pozn. red.).
Ještě horší to bylo při útěku poté, co nedaleko od

Fotky (vlevo): Pracovník CARE
vyšetřuje dítě s příznaky podvýživy;
(vpravo) Osivo, které rozděluje CARE,
dorazilo do Jonglei v Jižním Súdánu.
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jejich vesnice vypukly nepokoje. „Neměli jsme nic
než pár listů a plodů k jídlu. Měla jsem obrovský
strach, když jsme se před vojáky skrývali v trávě,“
vypraví Nyanyin.

CARE rozděluje osivo

Se semeny a osivem mohou lidé obnovit své
živobytí, dostane se jim nové šance soběstačně
pěstovat zeleninu. S pomocí od CARE mohou
opět zasít čirok, hrách, sezam, melouny, rajčata,
cibuli, lilek a ibišek. „Doufáme, že distribuci osiva
pomůžeme rodinám zpátky na nohy,“ říká Mujahid
Hussainová, koordinátorka CARE programu.
Nyanyin obdržela lékařskou pomoc a vydala se zpět
na dlouhou cestu domů. Její naděje v lepší život se
rozplývají. Mnoho lidí v Jižním Súdánu vidí situaci
stejně jako ona. „Po nezávislosti Jižního Súdánu
v roce 2011 jsme vkládali do budoucnosti velké
naděje, ale tento konflikt je strašlivý. Všichni jsme
přeci lidé a toto utrpení si nezasloužíme.“

Jižní Súdán,
nejmladší stát
na světě, vznikl
v roce 2011.
Od prosince 2013
se naděje na nový stát
změnila v násilí. Dnes
země trpí občanskou
válkou. Asi 2 miliony lidí
musely opustit své domovy.

Přibližně 1,5 milionu lidí se v domovské
zemi snaží uprchnout před násilím
a hladem. Mnoho dětí, které se spolu se
svými rodinami dostanou do uprchlické
osady, trpí život ohrožující podvýživou.
CARE v oblasti distribuuje potraviny
a poskytuje zdravotní péči, ale také
hygienické pomůcky. Mýdlo a latríny jsou
důležitý faktor při prevenci šíření nemocí.
CARE chce v Jižním Súdánu pomoci
600 000 lidem.

Bosna-Hercegovina

Jižní Súdán

Balkán:

Pomoc v nouzi
pro ohrožené ženy

projektu:
Doba trvání
5
– 31.10.201
01.11.2014

Na zničující povodně na severovýchodu Bosny a Hercegoviny v polovině května 2014 reagovala CARE finanční
podporou obnovy ženského azylového domu, kde se
ohrožené ženy mohou po utrpěném traumatu opět postavit
na nohy.Povodně si vyžádaly obrovské škody, v regionu se
jednalo o nejhorší katastrofu za posledních 120 let. CARE
se následně zavázala pomoci nejohroženějším skupinám
obyvatelstva, které tragické události zasáhly nejhůře.
V Bosně a Hercegovině muselo své domovy opustit přes
40 000 lidí. Mezi poškozenými domy byl i ženský azylový
dům, který ženám nabízel útočiště před nejrůznějšími
formami násilí: každý rok zde ochranu nalezlo kolem
35 žen a jejich dětí. CARE chtěla ženám a dětem umožnit
návrat do ženského domova, a proto ženám poskytla
nejdůležitější čisticí a dezinfekční prostředky, které byly
nezbytné k tomu, aby se budova mohla stát znovu obyvatelnou. V rámci projektu byly také opraveny poškozené
podlahy azylového domu a skleníku, aby si obyvatelky
po opětovném nastěhování do domova mohly pěstovat
zeleninu. CARE rovněž dodala nejdůležitější vybavení
do domácnosti, osivo, náčiní určené pro práci ve skleníku
a hygienické potřeby.
Díky tomuto projektu obnovila organizace CARE přístřeší
obzvláště ohroženým ženám a zajistila útočiště ženám
a dětem, které vyhledají pomoc azylového domu
i v budoucnu. Z rozpočtu byly uhrazeny nejnutnější
opravy a životně důležité předměty, které byly během
záplav zničeny nebo znehodnoceny.

Foto: Déšť zhoršuje situaci upchlíků.

Příspěvek CARE Česká republika do
celkového rozpočtu projektu: 276 000,00 Kč
CARE 2014 9

Nepá

Škola Udaan –

projektu:
Doba trvání
6
– 31.08.201
09.01.2013

přístup ke vzdělání pro znevýhodněné dívky
CARE podporuje dívky, které musely předčasně ukončit školní docházku;
jsou teď součástí intenzívní výuky s cílem jejich opětovného začlenění do
veřejného školního systému.
Název školy Udaan v nepálštině znamená „let“
a vyjadřuje, že vzdělání je základem pro další
příležitosti v životě dívek. Každý, kdo umí číst
a psát, může „létat“ – postarat se o sebe, trvat
na svých právech a nezávislém životě!
Nepálská společnost je složena z řady etnických
skupin, jazyků, kultur a náboženství. Ženy tvoří
více než polovinu populace. Naprostá většina
z nich žije ve venkovských oblastech a je závislá
na zemědělství a příjmech z neformálního sektoru.
Rigidní kastovní systém, spolu s diskriminací
na základě pohlaví a nedostatkem finančních
možností jsou hlavními důvody, proč rodiny
neposílají dívky do školy. V Nepálu mají školy
vysoké provozní náklady, a proto je především
podporováno  vzdělávání synů a dívky často musí
odejít ze školy, aby zvýšily pracovní sílu rodiny.
Děvčata starší 10 let jsou často považována za příliš
stará na to, aby mohla chodit do školy. Projekt
CARE je zaměřen na dívky, které předčasně
opustily školu nebo do ní nikdy nechodily, a
nabízí jim možnost intenzívního a komplexního
vzdělávání, tak aby se v krátkém čase dostaly
zpět do veřejného školství. Pro tento speciální
vzdělávací program (model Udaan) byl vyškolen
zvláštní personál.
10 CARE 2014

Cílem projektu je umožnit 350 dívkám z nejchudších a nejvíce sociálně vyloučených rodin v regionu
Kapilvastu úspěšné dokončit 5., 6. a 7. třídu
základní školy.

Příspěvek CARE Česká republika do
celkového rozpočtu projektu: 138 000,00 Kč

projektu:
Doba trvání
5
– 31.12.201
01.01.2013

Etiopie

Dělám práce, které dříve
dělaly jen ženy“

V projektu „Berchi“ (což znamená “Buď silný!“) CARE podporuje znevýhodněné
muže a ženy v etiopských regionech Amhara a Oromia v tom, aby se jim
podařilo vytvořit udržitelné živobytí. Účastníci projektu také dostanou školení
o zdraví a mají zabezpečený lepší přístup ke zdravotní péči. Vytvořením
různých obchodních modelů, pomocí školení a distribuce osiva a hospodářských
zvířat tak mohou zvýšit svůj příjem. V rámci projektu se zároveň mění vnímání
mužů a žen ve společnosti a tradičního rozdělení jejich úkolů.

Kese Tsedale Fenty:

V naší rodině si už více
nerozdělujme domácí práce.
V naší projektové skupině
jsme si povídali o tom, které
úkoly jsou tradičně připisovány ženám a mužům.
S mojí ženou vedeme šťastný
a plnohodnotný život, protože
si často povídáme o tom, jak
chceme spolu vést domácnost. Mám radost, že mohu
o výhodách rozdělení úkolů
a o vedení domácnosti
vyprávět i dalším členům
mé komunity.

Tazebe Yibka:

Můj syn studuje na univerzitě
v Debre Tabor. Dříve pro něj
vždy moje žena připravovala
jídlo a on si ho bral sebou
domů. V naší společnosti je
totiž zažitý názor, že muži
by neměli vařit. Po několika
diskusích a setkáních v naší
programové skupině jsme ho
však se ženou požádali, aby
sám vařil. Ze začátku z toho
vůbec nebyl nadšen. Já jsem se
naučil také vařit, ale potřebuji
ještě trochu více cviku. A náš
syn také začal vařit. Nyní na
nás není tak závislý, protože
si umí sám připravit jídlo.

Geta Tibebu:

Dělám práce, které dříve
dělaly pouze ženy: například
peču tradiční chléb Injera
nebo vařím kávu. Moje
dcera právě oře pole.
Náš svět jsme postavili
na hlavu. Pokud je někdo
z rodiny nemocný, druhý
přebere praní nebo práci
na poli. Rozdělujeme
si úkoly mezi sebou.

Příspěvek CARE Česká
republika do celkového
rozpočtu projektu:
138 000,00 Kč
CARE 2014 11

Jeden rok po tajfunu Haiyan

Andrea Wagner-Hagerová
Viceprezidentka CARE Česká republika

projektu:
Doba trvání
6
– 31.10.201
18.11.2013

Jak se daří lidem po hurikánu? Jak si znovu vybudovali život? CARE byla na místě
a sledovala, jak jim pomohly balíky CARE od našich dárců. Sdělení, které proto CARE
přímo na Filipínách slyšela: THANK YOU Czech Republic!

Příspěvek CARE Česká
republika do celkového
rozpočtu projektu:
138 000,00 Kč

Nepál:

Care dopomáhá
ženám k jejich právům
Společenské změny
prostřednictvím žen

projektu:
Doba trvání
5
– 31.12.201
01.01.2013

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 SACKCHAM staví
na zkušenostech předchozích projektů a pomáhá
celkem 10 660 domácností, 9 160 ženám (většinou
příslušnicím společensky izolovaných skupin jako
jsou Dalit a Janajatis), jakož i 1 500 mužů coby
nepřímým příjemcům podpory.

Foto: © Mari-

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.
14 CARE
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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 negramotnosti, 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, mimo jiné také proti násilí na ženách,
a je co nejvíce rozvíjena spolupráce s médii.

Příspěvek CARE Česká republika do
celkového rozpočtu projektu: 75 000,00 Kč

Foto: Ochrana pro
ty nejzranitelnější
ve společnosti.
I oni mají svá práva!

CARE podporuje dívky
a chlapce v Burundi

Abatangamuco:
nositelé světla

:
Doba trvání projektu
2016
01.10.2013 – 31.09.

Burundi zásadně poznamenaly 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.
Organizace CARE podporuje v rámci projektu v Burundi na jedné straně zakládání
klubů, ve kterých spolu mohou děti 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 CARE v rámci projektu 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 napadení  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 budou změnu 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 ve volném překladu  
„přinést světlo tam, kde byla předtím tma“,
přesvědčují  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.
Příspěvek CARE Česká republika do
celkového rozpočtu projektu: 138 00,00 Kč
CARE 2014 15

Uganda

projektu:
Doba trvání
7
– 31.08.201
01.09.2014

Zlepšení přístupu
k reprodukčnímu zdraví
a zdraví dětí a matek

CARE pracuje se 100 „mužskými vzory“ na tom, aby se páry, mladí i dospělí muži
naučili vnímat svou roli v sexuálním, reproduktivním a mateřsko-dětském zdraví:
Před dvacet let trvající válkou byla ugandská
společnost tradičně patriarchální. Tradiční sexuální
výchovu získávali mladí muži od starších příbuzných. Změnou obvyklých rodinných struktur nebo
v následku konfliktu však v rodinách tato výchova

již častokrát neexistuje, a proto se sexualita stále
více a více stává sociálním tabu a HIV/AIDS nebo
nechtěné těhotenství jsou tématy, o kterých společnost téměř nediskutuje. Hodně mladíků a dospělých
mužů nepodporuje své ženy v přístupu ke zdravotnickým službám a často je ani oni sami nevyužívají.
Proto CARE pracuje v tomto projektu se stovkou
mužů na tom, aby se každý z nich stal vzorem pro
10 domácností. Různými aktivitami a vzděláváním
především o sexualitě, reprodukci a zdraví
matky a dítěte tak více než 5 000 lidí získá znalosti
na toto téma a informace o službách dostupných
v jejich společenství. Pracujeme také na zlepšení
přístupu k těmto službám především pro vdovy,
oběti sexuálního násilí, ženy a dívky a pro lidi
nakažené virem HIV.
Příspěvek CARE Česká republika do
celkového rozpočtu projektu: 138 000,00 Kč
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Poděkování patří našim

7 752

dárcům...

a zejména všem přátelům, kteří podporují naši práci pravidelně!
Díky  trvalým příspěvkům můžeme naše projekty plánovat a realizovat
dlouhodobĕ a efektivnĕ.
V roce 2014 nás významnĕ podpořili:
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FINANČNÍ
ZPRÁVA
FINANČNÍ ZPRÁVA

2014

ROZVAHA / BILANCE ( v tisících)

Výdaje na projekty

58,00 %

Propagace a fundraising 25,00 %
Osvĕta
Administrativní výdaje

10,00 %
7,00 %

2013

2014

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

5.641

3.023

0

0

0

5.641  
0

140

2.883

0

5.641

3.023

1.432

1.463

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
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1.467  

-35  

1.432

31

4.209

1.560

0

0

0

3.973  
236

5.641

0

1.489

71

3.023

		
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tisících)
Náklady

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

hospodářská
činnost

celkem

370
5.121
447
1
486

0
0
0
0
0

370
5.121
447
1
486

0
4.189
0

0
0
0

0
4.189
0

10.614

0

10.614

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

1
0
0
16

0
0
0
0

1
0
0
16

0
7.628
3.000

0
0
0

0
7.628
3.000

10.645

0

10.645

31

0

31

0

0

0

31

0

31
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Stručná fakta 2014
CARE Česká republika

- podporovala v roce 2014 9 projektů v 8 zemích,
- zaměstnávala 2014 3 spolupracovniky.

CARE International

Náklady na projekty CARE Česka republika  činily v roce 2014  6,2 mil. Kč
Z toho bylo vynaloženo    81 % na pomoc při katastrofách
14 % na rozvojovou spolupráci
5 % na pomoc v České republice
71 % na Blízkém východĕ
10 % v Africe
8 % v Asii
6 % ve východní Evropĕ
5 % v České republice

Celkové příjmy CARE Česká republika činily 10,6 mil. Kč
Z nich činily   

Vlastník, redaktor a vydavatel:
CARE Česká republika z.s. –
Spolek pro rozvojovou spolupráci
a humanitární pomoc
Vinohradská 58, 130 00 Praha 3
E-mail: care(at)care.cz,
Internet: www.care.cz
Redakce: Mgr. Petra Löwenstein-Diouf
Odpovědnost za použití darů
ve fiskálním roce 2014:
Ing. Mgr. Marek Moudrý
Layout:  www.gruenberg4.at

- podporovala v roce 2014 880 projektů v 90 zemích
- sestává z 14 členských organizací CARE
- zaopatřila v nouzových situacích s potravinovou pomocí
   přes 2,6 mil. lidí v 37 zemích
- zlepšila přístup k čisté vodĕ pro více než 3,8 mil. lidí.

Investováno bylo
		
		
		
		

Impresum

Veřejné prostředky tuzemské 28 %
Soukromé dary 70 %
Ostatní 2 %
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Strana 5: Johanna Mitscherlich/CARE,
Mary Kate McIsaac/CARE
Strana 6: Thomas Haunschmid/CARE (vše)
Strana 7: Claudia Adolphs/CARE
Strana 8: Josh Estey/CARE (vše)
Strana 9: Josh Estey/CARE; Julia Jandl/CARE
Strana 10: CARE
Strana 11: Stefan Mielke/CARE (vše)
Strana 12: Thomas Haunschmid/CARE,
Miguel Dieterich (1)
Strana 13: Thomas Haunschmid/CARE,
Miguel Dieterich (1), Tom Platzer (1)
Strana 14: Thomas Haunschmid/CARE
Strana 15: CARE
Strana 16: CARE
Strana 17: CARE
Strana 19: Sabine Wilke/CARE
Strana 20: Thomas Haunschmid/CARE
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.
Váš dár pro CARE lze odečíst od
daňového základu!

