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CARE Česká republika je součástí
globální sítě CARE International. Silná
mezinárodní kooperace a dopad tvoří
přidanou hodnotu naší práce.

V České republice začala CARE působit a pomáhat po 2. světové
válce v roce 1946. Přes to, že v letech 1946-1950 rozdala CARE
v Československu 170 000 balíků pomoci v hodnotě 32,8 milionů Kč,
nástupem totality byla česká kancelář zrušena a povědomí o CARE
se vytratilo. K její obnově došlo pod záštitou CARE Rakousko
v listopadu 2007.
V roce 2019 získala CARE Česká republika plnou nezávislost
a status přípravného člena.

CARE patří mezi nejvýznamnější mezinárodní
humanitární organizace. Již přes 75 let podporuje
lidskou důstojnost a okamžitě reaguje na
krize a humanitární katastrofy. Pomáhá lidem
ohroženým hladem, chudobou, bezprávím,
ozbrojenými konflikty a klimatickými změnami.
Realizuje také dlouhodobé rozvojové programy, jež
vedou k soběstačnosti místních komunit. Zaměřuje
se především na ženy a dívky; jejich rozvoj
považuje za cestu k míru, vyššímu vzdělání rodin
a celkové prosperitě širších komunit.

Právní forma: Spolek
Vznik: 14. 11. 2007
Datum zápisu do rejstříkového soudu:
1. 1. 2014
IČ: 226 94 102
Statutární orgán: předseda samostatně,
místopředseda samostatně anebo
společně 2 členové představenstva

Organizační struktura k 05/2021:

V roce 2020 CARE získala ocenění v rámci
„Mother Theresa Memorial Award
for Social Justice” za svou činnost na
podporu až 30 milionů lidí ohrožených
pandemií COVID-19 v 69 zemích světa.
CARE International je globální konfederací 21 členů (14 samostatných členů, 6 přípravných členů a 1 přidružené organizace), která
je regulována společným etickým kodexem, posláním a globálními
prioritami a závazkem zodpovídat se za jejich plnění, jak je vymezuje
Vize CARE 2030. Každý člen CARE je nezávislá organizace, která vede
své programy, získává vlastní finanční prostředky, obhajuje klíčové
otázky a komunikuje s dárci a veřejností ve své zemi, čímž podporuje práci a programy CARE dohromady ve 104 zemích světa.
Mezinárodní sekretariát CARE metodicky podporuje globální síť tak,
aby dosáhla kvalitních výsledků a společných závazků, koordinuje
pohotovostní skupinu pro nouzové a naléhavé potřeby a mezinárodní oddělení pro bezpečnost. Vede globální advokacii CARE a zastupuje konfederaci v OSN, Evropské unii a na klíčových mezinárodních
fórech. Od června 2020 je generální tajemnicí CARE International
paní Sofía Sprechmann Sineiro.
Sekretariát CARE rovněž koordinuje společný Fond pro řešení mimořádných událostí (CARE International Emergency Response Fund - CI
ERF). Nad rámec 1 349 komplexních projektů konfederace CARE (viz
dále) tento flexibilní Fond v roce 2020 finančně podpořil 40 vážných
urgentních krizí v celkové výši 2 346 445 USD (přes 50 mil. CZK*). Kromě humanitárních potřeb ve Vanuatu, Jemenu, Sýrii, Somálsku, Keni,
Haiti, Libanonu, Ghaně, Pákistánu a Zambii bylo 69 % jeho financí
alokovaných na nečekané potřeby způsobené COVID-19 v celkem 27
zranitelných zemích na všech kontinentech.
*Pozn.: Přepočteno kurzem 21.387 CZK/USD.
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CARE Česká republika představuje hrdý
český podíl v jedné z nejzkušenějších
humanitárních organizací zaměřených
na potlačování chudoby a podporu
soběstačnosti.

Představenstvo (k 05/2021):
• Karel Beran
• Petr Kolář
• Emma Lazar
• Silvia Lepiarczyk
• Jan Myška – předseda
• Jana Miléřová – místopředsedkyně
• Isabella Ponta
• Zuzana Sládková
• Magdalena Souček
• Adrian Westlake

Ředitelka:
Mgr. Katarína Klamková
tel.: +420 608 820 637
e-mail: katarina.klamkova@care.cz

Členská schůze

Představenstvo
Katarína Klamková
Ředitelka CARE Česká republika

Kateřina Buráňová

Lenka Pešková

Jaroslava Riley

Vedoucí fundraisingu, marketingu a komunikace
Online marketing a fundraising
Brand, Média a Komunikace

Vedoucí programového oddělení
Odpovědnost za projekty v Etiopii, Zambii a Mali
Zaměření na odolnost na klimatické změny a zemědělství

Finanční manažerka

© Josh Estey I CARE

Adam Karásek

Pavla Jirošová

Anna Vodičková

Lenka Sobotová

Anna Stachová

Specialista firemního fundraisingu
a pravidelného dárcovství
Péče o dárce
Organizace eventů

Specialistka direct mailingu
Komunikace s dárci,
fundraising a vklady do médií

Programová manažerka
Komunikace s Jordánskem a odpovědnost za projekty
v Bosně a Hercegovině a Zambii
Zaměření na problematiku občanské společnosti
a lidských práv

Programová manažerka
Odpovědnost za projekty v Gruzii, Iráku a ČR
Zaměření na poválečnou rekonstrukci
a městský rozvoj

Back-office manažerka

Po celém světě pracovníci a pracovnice CARE
usilovně uskutečňují společnou vizi CARE:

Svět plný naděje, inkluze
a sociální spravedlnosti, ve
kterém je chudoba překonána
a lidé v něm žijí důstojně
a v bezpečí.

Více o CARE International na:
www.care-international.org

Kontakt a sídlo: CARE Česká republika z.s.
Slezská 2033/11, 120 00 Praha 2
e-mail: care@care.cz,
telefon: +420 222 312 802
www.care.cz, www.balikypomoci.cz
IČ: 226 94 102, datová schránka: kx7t834

Čísla účtů:
Dárcovský účet: 219 619 502/0300
Sbírkový účet: 243 308 210/0300
Provozní účet: 287 115 111/0300
DMS: CARE 90 na 87 777

Členství:
• FoRS – České fórum pro rozvojovou
spolupráci
• Humanitární aliance (členové: ADRA,
CARE Česká republika, Diakonie ČCE)
Koalice za snadné dárcovství
• Aliance odpovědných pořadatelů
veřejných sbírek
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CARE
ve světě
Svůj vytyčený cíl z Programové strategie
2015–2020 (pomoci alespoň 150 milionům
lidí) CARE překonala o 5 %. Se svými
partnery pomohla změnit život k lepšímu 157
milionům lidí, 63 % z toho byly ženy a dívky.
Nepřímo měla CARE vliv na zlepšení životních
podmínek dalších 433,4 milionů lidí.

Pobočky sítě CARE v roce 2020
1. Afghánistán
2. Albánie¥
3. Arménie
4. Austrálie
5. Ázerbájdžán
6. Bangladéš
7. Belgie
8. Benin
9. Bolívie¥
10. Bosna a Hercegovina
11. Brazílie¥
12. Burkina Faso¥
13. Burundi
14. Čad
15. Černá Hora¥
16. Česká republika
17. Dánsko
18. Demokratická republika Kongo

19. Egypt
20. Ekvádor
21. El Salvador¥
22. Etiopie
23. Fidži¥
24. Filipíny
25. Francie
26. Ghana
27. Gruzie
28. Guatemala
29. Guinea¥
30. Haiti
31. Honduras
32. Chorvatsko
33. Indie
34. Indonésie
35. Irák
36. Itálie¥

37. Japonsko
38. Jemen
39. Jihoafrická republika¥
40. Jižní Súdán
41. Jordánsko
42. Kambodža
43. Kamerun
44. Kanada
45. Keňa
46. Kiribati
47. Kolumbie¥
48. Kosovo
49. Kostarika¥
50. Kuba
51. Laos
52. Libanon
53. Libérie¥
54. Lucembursko

55. Madagaskar
56. Makedonie¥
57. Malawi
58. Mali
59. Maroko
60. Mexiko¥
61. Mosambik
62. Myanmar
63. Německo
64. Nepál
65. Niger
66. Nigérie
67. Nikaragua¥
68. Nizozemsko
69. Norsko
70. Pákistán
71. Panama¥
72. Papua Nová Guinea

73. Peru
74. Pobřeží slonoviny
75. Rakousko
76 Rumunsko¥
77. Rwanda
78. Řecko¥
79. Samoa
80. Senegal¥
81. Sierra Leone
82. Somálsko
83. Spojené království
84. Spojené státy americké
85. Srbsko
86. Srí Lanka
87. Súdán
88. Sýrie
89. Šalamounovy ostrovy¥
90. Švýcarsko

91. Tanzánie
92. Thajsko
93. Togo¥
94. Tonga¥
95. Turecko
96. Tuvalu
97. Uganda
98. Vanuatu
99. Venezuela¥
100. Vietnam
101. Východní Timor
102. Zambie
103. Západní břeh Jordánu
a Pásmo Gaza
104. Zimbabwe

V roce 2020 CARE
působila celkem
ve 104 zemích
světa.

Sekretariát CARE International:
87. Ženeva, Švýcarsko^
5. Brusel, Belgie^
81. New York, Spojené státy americké^

Členské země CARE a přidružené organizace
Terénní kanceláře CARE

¥	
Omezená přítomnost CARE, dočasná přítomnost CARE
nebo spolupráce prostřednictvím strategických partnerství.
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0 3 0 0

V z o r o v o

12 v 6 zemích světa a 1 v ČR.

Zaměstnávala spolupracovníků
a spolupracovnic (7,7 úvazků).

1 balík CARE pro přežití v hodnotě XY Kč

Byla podpořena
aktivními českými dárci
a dárkyněmi.

Slezská 2033/11

120 00 Praha 2

1 balík CARE s výživou pro děti v hodnotě XY Kč

Do nového roku 2021 vstupujeme s nadějí. CARE se zavázala
být součástí řešení a zajistit rychlou a spravedlivou distribuci
vakcín proti COVID-19
v těch
nejzranitelnějších
komunitách,
pomůže
zajistit
rodině bez domova
a na útěku před ozbrojeným konfliktem to nejdůležitější pro přežití – vodu,
abychom byli všichni v bezpečí před ničivým virem. Věříme, že
potraviny
a
základní
hygienické
potřeby.
nás budete nadále provázet v tomto i dalším humanitárním
© CARE ČR
úsilí. Protože lidskost nezná hranice.
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V roce 2020 bylo
skrze projekty CARE
Česká republika
investováno téměř
50 mil. Kč

39 % v Africe
38 % na Balkáně a v Kavkaze
22 % na Blízkém Východě
1 % v ČR

2,1 % Administrace

Kam naše pomoc
putovala

76 % na humanitární pomoc
při katastrofách
24 % na rozvojovou spolupráci

Slezská 2033/11

Již od roku 1945 společně s našimi
partnery a dárci projevujeme
solidaritu a podporu lidem v nouzi.

Díky bohatým zkušenostem
chápeme širší kontext světa,
ve kterém pomáháme. Naším
cílem je zajistit dlouhodobé
řešení globálních problémů
a pomoci tak všem lidem
k důstojnému a samostatnému
životu.

Ing. Zora Vzorová
Vzorová 11
111 11 Vzorovo

120 00 Praha 2
219619502/0300
1111111111

CARE Česká republika z. s.

© TImothy Buckley | CARE

Můj příspěvek pro CARE

v Praze, 13. 4. 2021

P.S.: Jako poděkování za novou naději pro lidi v Jemenu Vám, paní
Vzorová, posílám dvě velikonoční pohlednice.

o činnosti

Pozn.: zaokrouhleno

Ředitelka
CARErodině,
Česká republika
Katarína
Klamková.
Děkuji
Vám,
Vzorová,
za každý
i Vaší
krásné
Velikonoce.
Děkuji Vám
za Vašipaní
důvěru
a Vaši vytrvalou
podporu.zachráněný život a přeji Vám

Katarína Klamková
Mgr. Katarína
Klamková,
ředitelka z.s.
CARE Česká republika
ředitelka
CARE
Česká republika

89,8 % Přímá pomoc a projekty
8,1 % Získávání darů a informování

V roce 2020 jsme
hospodařili s celkem
55,3 mil. Kč

1 1
1 1 1

1 1

z toho CARE
Česká republika:
Realizovala 13 projektů;
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Jak CARE Česká republika naložila
s finanční podporou?

0 0 0 0 0 0

1 balík CARE s tabletami na čištění vody v hodnotě XY Kč

V z o r o v á

zranitelné populace východní Afriky, v rozvoji vzdělání mladých
syrských uprchlíků a obnově válkou zničeného Mosulu, museli
jsme v českých
projektech
reagovat
i na novéMnoho
a nečekané
Situace
v Jemenu
je stále
kritičtější.
dětí trpí akutní podvýživou, chybí pitná voda. Proto Vás, paní Vzorová, prosím
potřeby
zapříčiněnéNaplňte
pandemií.dnes svůj balík pomoci a pošlete jej jemenským rodinám.
dnes
o pomoc.
Zvládnutí náročného roku plného zvratů a nejistot vyžadovalo
velkou flexibilitu, kreativitu a neuvěřitelné úsilí všech zaměstnanců a zaměstnankyň CARE, našich partnerů i lidí, kterým
sloužíme. Díky projektu „Posílení přidané hodnoty, partnerství
a odbornosti CARE Česká republika“, podpořeného Českou
pomůže
zajistit
vodudojako
prevenci cholery.
rozvojovou agenturou,
jsme
mohlipitnou
investovat
digitalizace
jak interních systémů práce, tak realizace projektů, fundraisingu a péče o dárce. Posílili jsme i naše vnitřní procesy pro
správu a řízení projektů a inovovali strategii a mnohé postupy.
Abychom mohli efektivně spolupracovat ve světě, který je stále
složitější a více zajistí
propojený,
zavázala
se zároveň
celá konfederajednomu
vážně
podvyživenému
dítěti vysokokalorickou terapeutickou výživu.
ce k nové Vizi 2030, jejíž klíčové cíle Vám zde představujeme.

92,3 milionům lidí
ve 104 zemích světa

V z o r o v á

Humanitární krize zůstaly, přidaly se vážné komplikace a nové

potřeby.
Kromě
toho,
že jsme
Vaší podporou
Jak
dlouho
ona
a její
dětis přežijí,
závisípokračovali
jen na pomoci zvenčí. Pouze rychlá humanitární akce dokáže zachránit děti
například v budování dodávek vody a posilování odolnosti
na pokraji vysílení.

projektů CARE pomohlo

Z o r a

„Žili
jsme
pod stromy roce
dva pandemie
roky poté,
co jsme
museli uprchnout před válkou z našeho rodného města,“ říká dvaatřicetileve zcela
bezprecedentním
COVID-19
mobilizovala CARE
svou největší
světové
války.o práci. Děti jsou často nemocné, protože jim nemůže poskytnout ani
tá
maminka
sedmihumanitární
dětí. Kvůliodezvu
válceod
její2. muž
přišel
Díky
solidaritě
obyvatel
republiky,
osudy s jedinou postelí. Někteří dokonce musí spát venku. Najwa je nucena
tři
jídla
denně.
Celá České
rodina
bydlí vkterým
jednénejsou
místnosti
zranitelných lidí za našimi hranicemi lhostejné, jsme byli její
kupovat
jídlo na dluh.
aktivní součástí.

1 349

CARE Česká republika z. s.

a podporovatelé CARE,

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

blíží se Velikonoce, svátky naděje a nového života. Na světě je ale jedno místo, kde naděje na nový život den po dni uhasíná.
Mám
na mysli
Jemen, zemi, která v tuto chvíli čelí největší humanitární krizi na světě. 19. března si připomínáme páté výročí
Vážení
přátelé
války, která připravila o život desítky tisíc lidí. Miliony dalších bojují o život, jednou z nich je Najwa (na obrázku nahoře).

0 3 0 0

V Praze dne 11. března 2020

Vážená paní Vzorová,

výsledky CARE
v roce 2020
0 0 0 0 0 0 0 2 1 9 6 1 9 5 0 2

úvodní
slovo

1 1 0

NEJVĚTŠÍ HUMANITÁRNÍ KATASTROFA
NA SVĚTĚ. ŽENY A DĚTI V JEMENU
POTŘEBUJÍ VAŠÍ POMOC.
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vize CARE
2030

V roce 2020
schválila
konfederace CARE
společné cíle
a priority
na dalších 10 let.

CARE se zavázala, že se
svými partnery podpoří
alespoň 200 milionů lidí
z těch nejzranitelnějších
a nejopomíjenějších
komunit světa.

3.

Právo na zdraví
a podpora
intimního,
reprodukčního
a mateřského
zdraví žen

4.

Do roku 2030 CARE pomůže
prakticky prosadit právo na
ochranu zdraví 50 milionům
zranitelných lidí a dalším

30 milionům žen
a dívek pomůže získat plnou

kontrolu nad svým intimním
a reprodukčním zdravím.

Ekonomická
soběstačnosti
žen a dívek

©CARE Ethiopia

© Karin Schermbrucker | CARE

Hlavní cíle a priority Vize 2030:

1.

Rovnost mezi muži a ženami

© Josh Estey | CARE

2.

Dostatek jídla a přístup k čisté vodě

Do roku 2030 CARE pomůže zajistit

50 milionům žen z rozvojových
©CARE Ethiopia

zemí spravedlivý přístup
k ekonomickým prostředkům
a příležitostem.

© Genaye Eshetu | CARE

Do roku 2030 CARE pomůže

25 milionům lidí

rozvinout adaptační kapacitu,
odolnost, posílit energetickou
transformaci a snížit jejich
vysokou zranitelnost vůči
změnám klimatu. Zaměříme
se hlavně na chudé
a znevýhodněné regiony
a osoby.

Do roku 2030 CARE pomůže 50 milionům lidí dosáhnout
rovnoprávnosti, a to zejména formou eliminace násilí na základě
pohlaví a umístěním většího počtu žen do školství a na vedoucí
pozice, kde jejich názory budou vyslyšeny s respektem.
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5.

Odolnost vůči
klimatickým
změnám

Celý dokument je
dostupný online na
našem webu
www.care.cz/vize-2030

Do roku 2030 CARE pomůže naplnit právo na dostatek výživného
jídla a přístup k čisté vodě 75 milionům ohrožených lidí,
zejména žen a dívek.
© Katrin von der Dellen | CARE
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příběhy naděje
a dopadu

Vaše pomoc má smysl
CARE prokazatelně mění lidské osudy. Následující
příběhy konkrétních lidí jsou toho důkazem. Projekty
CARE přináší opravdovou, trvale udržitelnou změnu
k lepšímu do životů těch nejpotřebnějších z nás.

© Jakob Dall I CARE

© John Hewat I CARE

Obživa do vlastních rukou:
Příběh odhodlané cihlářky Edah

Kaulu plánuje být soběstačným
pěstitelem plodin a drůbeže

Obvyklý místní stereotyp, že žena patří do kuchyně, úspěšně
vyvrací Edah Muchindi, která žije v uprchlickém táboře Mantapala
v Zambii. Edah je rozvedená matka 7 dětí a pochází z komunity
jménem Nkana. Otec jejích dětí je prakticky vůbec nepodporuje.
Je pracovitá a obchodně smýšlející, původně jí chyběly jen zdroje.
Měla jen velmi malou část půdy k pěstování plodin pro vlastní
spotřebu a drobný prodej. Bohužel bez podpory otce bylo pro
ni téměř nemožné zajistit živobytí pro svou rodinu. Vstupem do
českého projektu se její život významně změnil k lepšímu.
Vyškolená na výrobu cihel, spolu se svým kolegou vyrobí přibližně
5 500 až 8 000 cihel měsíčně, které pak prodává. Za dobrý měsíc
si tak vydělá přibližně 10 000 až 16 000 Kč. Díky rozvojovému
projektu CARE Česká republika jí teď, po odečtení kapitálových
a dalších výdajů, zbývá v přepočtu alespoň 5 000 Kč, které využívá
na zajištění potravin pro celou rodinu i na výdaje na vzdělávání
svých dětí a další rozvoj svého podnikání. Koupila si dům a brzo
pošle svou druhorozenou dceru do zdravotnické školy.

Kaulu Mututu je 42letý vdovec a jediný opatrovník svých 5 dětí. Je
jedním z prvních uprchlíků z Konga, kteří se usadili v osadě Mantapala v Zambii. Nebylo pro něj snadné starat se o svou rodinu
bez stabilního zdroje příjmu.
Kaulu je původním řemeslem tesař, své řemeslo žel nemůže
dostatečně využít, protože mu chybí potřebné strojní zařízení. Po
jeho příchodu do Zambie mu projekt CARE umožnil získat důležité
zdroje příjmu. Kaulu je díky tomu pěstitel zeleniny a dalších plodin na polích a chová kuřata na prodej. Dnes se může pochlubit
jednak využíváním zdokonalené zemědělské techniky, která mu
poskytuje lepší výnos, ale také praktickými schopnostmi učit
ostatní zemědělce tyto vylepšené zemědělské postupy, které
navíc pomáhají chránit životní prostředí. Díky svému nasazení
byl požádán stát se vedoucím zemědělcem a jeho rolí je nyní
pomáhat dalším zemědělcům v táboře, učit je o inovovaných
a odolných zemědělských postupech a sledovat adaptaci a rozvoj
takto zdokonalených zemědělských technik mezi místními. Kaulu
plánuje být soběstačným pěstitelem plodin a drůbeže. Sní o tom,
že se stane dodavatelem kuřat pro místní trhy a osady.

Miriam v Zambii úspěšně učí svou
komunitu spořit a podnikat

© Michael Tsegaye I CARE
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přehled českých
projektů v roce
2020

Spoření patří k základům správného vedení financí. Miriam
Chisimba, 38 let, je matkou pěti dětí a vyškolenou manažerkou
spořicí komunity.
Jejím posláním je učit ostatní, jak zakládat a spravovat vlastní
komunitní spořicí kooperativu. V její vlastní komunitě je aktuálně
22 členů včetně jejího manžela. Společně původně těžce bojovali
o živobytí. Jejich touhou bylo zajistit vzdělání všem svým dětem,
to však nebylo vůbec jednoduché, protože jejich jediný skromný
výdělek pocházel pouze z pěstování kasavy na malém políčku.
Poté, co se Miriam stala součástí projektu CARE, se její život
se obrátil o 180 stupňů. Naučila se lépe zacházet s finančními
zdroji a díky komunitním půjčkám z kooperativy odstartovala své
vlastní podnikání. Nabyté znalosti a praxe z ní učinily uznávanou
vedoucí komunity. Dnes předává ostatním svoje dovednosti, čímž
pozitivně ovlivňuje i jejich životy.
Miriam dostala nejen finanční, ale i materiální podporu. Kromě
komunitní půjčky na rozjezd svého podnikání získala například
kolo, které využívá pro rychlejší přesun z místa na místo. Z vydělaných peněz dnes dokáže zajistit vzdělání pro své děti, dostatek
jídla pro celou rodinu a navíc rozšířit svůj lokální zemědělský
podnik.

V roce 2020 CARE Česká republika
realizovala nebo pokračovala v realizaci
celkem 13 projektů. S podporou
Ministerstva zahraničních věcí ČR,
České rozvojové agentury, Ministerstva
vnitra ČR a Rozvojového programu OSN
(United Nations Development Program)
a dalších soukromých českých dárců
jsme se zaměřili na humanitární asistenci
a rozvojovou spolupráci v Africe, Evropě
a na Blízkém východě.
© Karin Schermbrucker | CARE

Země

Název projektu

Trvání projektu

Financování

Příspěvěk
hlavního donora

Hlavní donor

Etiopie

Přístup k vodě a sanitaci pro vnitřně přesídlené osoby a hostitelské komunity, East Hararghe, Etiopie, II.

1. 5. 2019 – 1. 12. 2020

5 600 000 Kč

5 000 000 Kč

Ministerstvo
zahraničních věcí ČR

600 000 Kč

Etiopie

Zvýšení odolnosti vůči katastrofám v Borana Zone,
Etiopie III.

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

3 071 333 Kč

2 000 000 Kč

Ministerstvo
zahraničních věcí ČR

1 071 333 Kč

Zambie

Připravenost na přírodní katastrofy v jižní Zambii

1. 5. 2020 – 1. 12. 2020

1 992 459 Kč

1 771 000 Kč

Ministerstvo
zahraničních věcí ČR

221 459 Kč

Zambie

Stabilizace a rozvoj obživy v reakci na klimatické
změny, Jižní provincie, Zambie I.

1. 5. 2020 – 31. 12. 2020

3 615 414 Kč

3 379 662 Kč

Česká rozvojová
agentura

235 752 Kč

Zambie

Podpora obživy a hospodaření s přírodními zdroji
pro uprchlíky z DR Kongo a hostitelské komunity,
Mantapala, Zambie

1. 5. 2020 – 31. 12. 2020

4 973 192 Kč

4 440 000 Kč

Ministerstvo
zahraničních věcí ČR

533 192 Kč

Irák

Obnova vodovodního systému a zlepšení sanitace
a hygieny v západním Mosulu - Fáze III

1. 6. 2020 – 30. 11. 2020

5 600 000 Kč

5 000 000 Kč

Ministerstvo
zahraničních věcí ČR

600 000 Kč

Jordánsko

Ochrana zranitelných dětí uprchlíků a jejich domácností prostřednictvím podmíněné peněžité pomoci
ve vzdělání

1. 8. 2019 – 31. 7. 2020

5 345 393 Kč

5 295 934 Kč

Bosna
a Hercegovina

Lepší sociální ochrana skrze posílení kapacit neziskových organizací v Bosně a Hercegovině III.

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

6 946 989 Kč

6 000 000 Kč

Česká rozvojová
agentura

946 989 Kč

Bosna
a Hercegovina

Inovativní přístup k prevenci šíření COVID-19 ve zranitelných komunitách v Bosně a Hercegovině

1. 6. 2020 – 31. 12. 2020

5 600 000 Kč

5 000 000 Kč

Ministerstvo
zahraničních věcí ČR

600 000 Kč

Gruzie

Energeticky úsporné technologické řešení pro rozvoj
venkova

15. 7. 2019 – 15. 5. 2020

499 620 Kč

496 938 Kč

Rozvojový program
OSN v roce 2020

2 682 Kč

Gruzie

Zavádění nových, energeticky účinných technologií
prostřednictvím modelu hybridních solárních sušiček
ovoce, zeleniny, bylin a dalších lesních plodů

1. 9. 2020 – 30. 6. 2021

393 850 Kč

393 850 Kč

Rozvojový program
OSN v roce 2020

- Kč

Gruzie

Zvyšování kapacit lékařského a zdravotnického personálu pro odezvu na pandemii CoViD-19 prostřednictvím preventivních opatření

1. 6. 2020 – 31. 12. 2020

5 600 000 Kč

5 000 000 Kč

Česká
republika

Posílení přidané hodnoty, partnerství a odbornosti
CARE Česká republika z.s. v národním i mezinárodním
rozměru a dopadu.

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

669 680 Kč

400 000 Kč

Ministerstvo vnitra ČR

Dofinancováno
z CARE ČR

49 459 Kč

Ministerstvo
zahraničních věcí ČR

600 000 Kč

Česká rozvojová
agentura

269 680 Kč
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úspěchy hlavních
českých projektů
v roce 2020
ETIOPIE

Projekty CARE Česká republika v Etiopii
jsou provázanou součástí dalších
dlouhodobých komplexních programů
CARE v regionu. V jiném projektu CARE ve
východní Hararghe například dostávají
děti, stejně jako těhotné a kojící ženy,
každý měsíc doplňkovou stravu a je
sledována jejich výživa.

© Anders Nordstoga I CARE

Přístup k vodě a sanitaci
pro vnitřně přesídlené
osoby a hostitelské
komunity, East Hararghe

© Maxima Michel I CARE

Zvýšení odolnosti vůči
katastrofám v Borana Zone
CARE se zaměřuje na to, aby byli lidé, komunity
a systémy lépe připraveni odolat katastrofickým
událostem (vyvolaným přírodními i lidskými
vlivy) a zůstali odolní vůči klimatickým otřesům
a stresům. Asma (zelené šaty, 60 let) a Kadiga
(červeno-oranžové šaty, černý šátek, 50 let) pracují
na nově zavlažované zemi.

Sucho velmi sužuje obyvatele Etiopie. Kedija
Abra Umer, matka 6 dětí, žije v jedné z nejvíce
postižených oblastí – v regionu East Hararghe.
„Současné sucho nás vystavilo různým
druhům problémů, včetně nedostatku potravy
pro sebe i pro náš dobytek. Nedostatek vody
je natolik závažný, že pro hospodářská zvířata
není dost vody na pití a plodiny vysychají.
Rybníky také vyschly. Nebyli jsme schopni
pěstovat a sklízet zeleninu, která je zdrojem
příjmů pro lidi v běžném čase. Nikdy předtím
jsme se s takovým problémem nepotkali.“ říká
Umer.

V důsledku klimatických změn sužuje Etiopii střídání
prudkých dešťů s obdobím sužujícího sucha. V posledních
letech zemi stále častěji postihují přírodní katastrofy. Extrémní sucha dříve přicházela v horizontu desetiletí, nyní
se žel opakují téměř každý rok. Zasaženým Etiopanům
jsme proto pomohli zorientovat se v procesech zaměřených na snižování následků těchto katastrof a posílili
jsme jejich kapacity účinné prevence. Dlouhodobým cílem
je vytvořit zde udržitelný a fungující systém včasného varování, díky kterému se místní komunity stanou nezávislé
na externí pomoci.

V roce 2020 jsme již druhým rokem podporovali
lidi v nouzi v oblasti East Hararghe, kteří se mimo
jiných vážných potíží vypořádávají s i přílivem
vnitřních uprchlíků. Společně s místními jsme
zprovozňovali nefunkční systémy dodávky vody,
zprostředkovávali osvětu o dodržování hygienických opatření za účelem prevence šíření přenosných nemocí a školili členy komunit v tom, aby
samostatně dokázali svoje zdroje vody efektivně
udržovat v dobrém technickém a provozním stavu.

Klíčový přínos českého projektu:


Klíčový přínos českého projektu:
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pravili jsme celkem 16 studní a proškolili
O
jsme členy komunit a odborné techniky
v péči o studny. Přístup k pitné vodě teď
má 31 150 lidí.
Použili jsme ekologické, inovativní

řešení – zajistili jsme solární panely na 3
motorizovaných studnách.
V táborech pro přesídlené osoby jsme

zorganizovali 8 osvětových setkání,
které zvýšily kompetence pro prevenci
infekčních onemocnění a dalších 130 lidí
jsme proškolili v praktických tématech
bezpečného soužití.

© Petterik Wiggers I CARE




Větší přístup k nezávadné vodě v uprchlických táborech East Harrarghe.
© Michael Tsegaye / CARE



šesti regionálních oblastech jsme podpořili
V
zástupce komunit a vlády v budování systémů
připravenosti na přírodní katastrofy.
Propojili a vyškolili jsme 170 odborníků

z vědeckých pracovišť, odborníků na tradiční
předpověď počasí a zástupců vlády. Společně
mohou docílit těch nejpřesnějších předpovědí
a efektivně připravit lidi na nadcházející
změny s dostatečným předstihem.
Podpořili jsme komunitu v rehabilitaci 128

hektarů pastvin.
Podporou kapacit a materiálu jsme přispěli

i k prevenci šíření COVID-19.

© Josh Estey I CARE
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ZAMBIE

Připravenost na přírodní katastrofy a rozvoj
obživy v reakci na klimatické změny v jižní Zambii

Už žádná podvýživa v Zambii – to
je cílem mnohých projektů CARE.
Mezi plodiny, které se obvykle
pěstují ve vesnici mladé matky
Linest Miyondo patří kukuřice
a tabák, rajčata a řepka. Její
domácnost byla podpořena
odolnými semeny zeleniny.
Pěstuje kromě jiného odolnou
oranžovou kukuřici, která v daných
specifických podmínkách velmi
dobře prospívá a roste. Její rodina
je teď zdravější a děti přibraly
na váze, protože jí správné jídlo.
Přebytek produkce Linest prodává
za účelem generování příjmu.
© CARE

Zambie i další státy jižní Afriky čelí mnoha přírodním katastrofám, které
jsou způsobené klimatickými změnami. Zemi, zejména jižní regiony, sužují povodně a extrémní sucha. Úrodu zambijských zemědělců napadají
škůdci a hospodářská zvířata hynou na nemoci. V důsledku toho se humanitární krize v Zambii prohlubuje, obyvatele trápí nedostatek potravy
a podvýživa. Pomalý růst ekonomiky a omezené prostředky zambijské
vlády dopady přírodních katastrof v regionu ještě umocňují.
Ve spolupráci s místními komunitami a zástupci vlády jsme podpořili
skupiny obyvatelstva v zajištění obživy a vytvořili plány pro připravenost na přírodní katastrofy a efektivní vypořádávání se s jejich následky. Do projektu se odborně zapojila i Mendelova univerzita v Brně. Po
realizaci těchto plánů budou lidé v oblasti jižní Zambie odolnější vůči
negativním dopadům sucha a jejich živobytí nebude tolik ohroženo.

Klíčový přínos českého projektu:



omohli jsme zrealizovat více než 10 odborných školení
P
pro místní komunity v budování systémů připravenosti
na přírodní katastrofy.
Vyškolili jsme 1 500 zemědělských poradců, zástupců

vlády a zástupců komunit v udržitelnosti zemědělských
postupů.

Podpora obživy
a hospodaření
s přírodními zdroji pro
uprchlíky z DR Kongo
a hostitelské komunity,
Mantapala, Zambie
V Zambii dále pokračoval i náš projekt na pomoc uprchlíkům v táboře Mantapala a hostitelské komunitě. Uprchlický tábor Mantapala se nachází v oblasti Luapula na
severu Zambie a vznikl v roce 2018, aby poskytl útočiště
zranitelným lidem prchajícím z Demokratické Republiky
Kongo, která opět trpí kvůli krvavým konfliktům. Situaci
v zemi pak velmi negativně ovlivnila i epidemie Eboly.
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© Casey McDermott I CARE

Provizorní přístřeší rodin žijících v táboře.
Díky českému projektu výroby nepálených
cihel si mohou zdejší lidé postavit důstojnější
a odolnější obydlí i podpořit své příjmy
jejich prodejem. Ekologicky citlivý výrobní
proces zvyšuje také důležitou odolnost
životního prostředí a tím i lepší ochranu před
přírodními katastrofami.
Mantapala je již v tuto chvíli zavedenou osadou a je
nutné, aby si její obyvatelé dokázali samostatně
zajišťovat potraviny pro sebe a své rodiny. Prostředky
na rozvoj je zároveň potřeba poskytnout také ostatním obyvatelům v této oblasti, aby nedocházelo ke
konfliktům mezi oběma skupinami.

Běžné cihly se
vytvrzují buďto
působením žáru
ve vypalovací peci
(pálené cihly) nebo
v zemích s teplým
podnebím, jako je
právě například
Zambie, se suší na
slunci (nepálené
druhy cihel).

Zvýšenou pozornost
jsme v projektu
věnovali pomoci
zranitelným lidem,
jako jsou ženy, dívky,
děti a staří lidé, kteří
v této souvislosti
čelí zvýšeným
a specifickým
komplikacím.
© Marshall Foster I CARE

Uprchlický tábor Mantapala pokrývá téměř 50 km2 (zhruba 7 × 7 km).
Každý den dorazí další uprchlíci. Jen v roce 2019 zde žilo kolem
13 000 obyvatel.

© Casey McDermott I CARE

Klíčový přínos českého projektu:




 roškolili jsme 20 lidí v ekologicky
P
citlivé výrobě nepálených cihel.
Tato dovednost je snadno
přenosná, v komunitách se ji
lidé mohou učit mezi sebou
a poskytuje tak možnost
dosáhnout finančního zisku
širšímu okruhu lidí.
Poskytli jsme desítky školení

a kurzů místním obyvatelům
v oblastech marketingu, vedení
vlastního byznysu, budování
vlastních zahrad, obhospodařování
dobytka a starání se o lesní školky.

© Marshall Foster I CARE
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IRÁK

JORDÁNSKO

Obnova vodovodního systému a zlepšení
sanitace a hygieny v západním Mosulu –
Fáze III

Ochrana zranitelných dětí uprchlíků a jejich
domácností prostřednictvím podmíněné
peněžité pomoci ve vzdělání
Většina starého města Mosul
byla zcela zničena a silně
kontaminována. Odborníci
odhadují, že vyčistit oblast od min
a výbušnin bude trvat déle než
deset let.

Yara, 18 let, Syřanka pobývající
v Ammánu v Jordánsku. S pomocí
CARE mohla Yara dokončit svůj
seniorní ročník na výborných 96,2 %!
Být součástí podmíněného programu
Cash for Education organizace CARE
znamená, že rodiče Yary dostávají
měsíční finanční pomoc, aby mohla
dokončit vzdělání bez obav, jak
zabezpečit přežití rodiny.

© Claire Thomas I CARE

V roce 2020 jsme pokračovali III. fází projektu na obnovu válkou
zničeného města Mosul v severním Iráku. Soustředili jsme se jak
na zajištění přístupu k nezávadné čisté vodě, tak na školení o dodržování správných hygienických návyků, distribuci hygienických
balíčků a na odklízení trosek po zhroucených budovách. Tento
projekt nejen zlepšil kvalitu vody v západním Mosulu, ale také
zajistil její pravidelné dodávky zranitelným obyvatelům v postižených domácnostech.

Klíčový přínos českého projektu:




íky obnově poničené vodovodní sítě získalo přístup
D
k nezávadné čisté vodě dalších celkem 72 500 obyvatel
města.
Bylo uspořádáno 28 úklidových akcí. Byl vyklizen

odpad a sutiny v množství, které vyžadovalo 350 svozů
komunálního odpadu.
V Mosulu jsme umístili 30 odpadních kontejnerů

a uspořádali širokou osvětu o hygieně. Čistšímu
prostředí se nyní těší 43 000 místních obyvatel.

Anonar, 33, se rozhodla stát se
lékařkou v 18 letech. Dnes má
tři děti a o všechny se stará
ze svého příjmu doktorky
sama. “Moje práce mě baví.
S dětmi už sice nemám tolik
času na doučování se nových
poznatků ve zdravotnictví, ale
snažím se alespoň sledovat
významné doktory a lékaře na
sociálních sítích a dohledávat
si novinky z mého oboru
online.“

© CARE Irák
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© CARE

V Jordánsku jsme pokračovali v pomoci zaměřené na děti uprchlíků, kteří
museli opustit Sýrii kvůli přetrvávajícímu
válečnému konfliktu. Cílem projektu bylo
pomoci dětem navrátit se do školy, naplnit jejich právo na vzdělání a finančně
podpořit jejich strádající rodiny.
Rodina jedné z dívek, kterou CARE podpořila, utekla ze Sýrie v roce 2013. Tato
dívka musela přestat chodit do školy
a začít místo toho pracovat, aby pomohla
finančně podpořit svou rodinu. Díky
projektu CARE však může opětovně navštěvovat školu a je vděčná za možnost
návratu ke svému vzdělání.

Klíčový přínos českého projektu:




2800 domácnostem jsme poskytli informace, jak se lépe ochránit a zaopatřit
v krizi.
420 domácností bylo podpořeno expertními konzultacemi a individuálními

rozvojovými plány.
190 domácností získalo adresné granty pro vzdělání svých dětí.


© CARE

Žena při odborné individuální
konzultaci v komunitním centru
v Ammánu.
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BOSNA A HERCEGOVINA

GRUZIE

Inovativní přístup k prevenci šíření COVID-19 ve
zranitelných komunitách v Bosně a Hercegovině

Energeticky úsporné technologické
řešení pro rozvoj venkova a zavádění
nových energeticky účinných
technologií
Předání dezinfekčních přístrojů
v Sarajevu od české společnosti
Dekonta, která významně podpořila
projekt v Bosně a Hercegovině.

© CARE Balkán

Globální pandemie COVID-19 ovlivnila životy lidí po celém světě. Ne všichni však
mají k dispozici adekvátní prostředky k boji proti šíření viru. V Bosně a Hercegovině aktuální krize odhalila již existující nerovnosti, které jen prohlubují další
komplexní společenské problémy. V extrémně tíživé situaci se nachází zejména
vyloučené skupiny obyvatel jako jsou ženy, dívky a starší lidé.
Kvůli přísným preventivním opatřením, jako je zákaz vycházení, přišla spousta
obyvatel o svůj už i tak nízký příjem. Nedostatečné financování zdravotnictví ve
vyloučených lokalitách se v důsledku pandemie ještě zhoršilo. Menší zdravotnická zařízení v odlehlých oblastech bojují s nedostatkem ochranných pomůcek
a dezinfekčního materiálu. Součástí našeho projektu proto bylo zejména zajištění ochranných materiálů v komunitách a zdravotnických zařízeních.

Lepší sociální ochrana skrze posílení
kapacit neziskových organizací
v Bosně a Hercegovině III.
S místními organizacemi spolupracovali i čeští dobrovolníci.
Například Tomáš Jelínek (na snímku) v Bosně pomáhal
s organizací aktivit pro romské děti prostřednictvím místní
nevládní organizace Otaharin.

© CARE Balkán
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Klíčový přínos českého projektu:





© Jan Staš

ro 10 zdravotnických zařízení jsme zajistili
P
dezinfekční přístroje.
450 zdravotníků bylo podpořeno

ochrannými pomůckami.
1 000 lidí ve vyloučených lokalitách

obdrželo hygienické balíčky.
93 domácností bylo podpořeno granty na

podnikatelskou a výdělečnou činnost.

Klíčový přínos českého projektu:
 P
oskytli jsme školení a vědomostní základ
celkem 7 nevládním neziskovým organizacím.
6ti z nich jsme také poskytli technické vybavení
a elektroniku k zefektivnění jejich činnosti.
 P
ortfolio nabízených sociálních služeb díky
podpoře CARE a ČRA vzrostlo o 46 %. Spokojenost
klientů a klientek se službami vzrostla o 52 %.
V roce 2020 jsme také pokračovali třetím rokem v podpoře nevládních organizací v Bosně a Hercegovině. Špatná
ekonomická situace a vysoká nezaměstnanost zde způsobují
zvyšující se nestabilitu systému sociálního zabezpečení.
To značně ovlivňuje sociálně-ekonomickou situaci občanů, zejména těch nejzranitelnějších skupin (ženy, lidé žijící
s postižením, menšiny). Státní i nestátní poskytovatelé služeb
mají nedostatečné kapacity a financování.
CARE propojuje místní zaměstnance a zaměstnankyně s partnery z ČR, pomáhá posunout metodiky organizací a zmírnit
tak dopady válečného konfliktu, které jsou v bosenské společnosti dodnes znatelné. Poslední rok implementace tohoto
projektu byl zaměřený na podporu samostatnosti cílových
NNO skrze tvorbu jejich strategických plánů a posílení advokátní činnosti.

V roce 2020 jsme dokončovali projekt na podporu využívání obnovitelných
zdrojů vytápění pro gruzínské domácnosti a podnikatele. Díky tomuto projektu se zdejší řemeslníci naučili vyrábět kotle na biomasu nebo ekologická a hospodárná kamna.
Nově jsme v Gruzii dále podpořili zavádění energeticky účinných technologií prostřednictvím modelu hybridních solárních sušiček ovoce, zeleniny,
bylin a dalších lesních plodů.
Solární sušičky ovoce, zeleniny a dalších plodů jsou rozumné alternativy
tradičního sušení plodů jež tvoří páteř živobytí malých domácností, družstev a firem ve venkovských částech Gruzie. Při oblíbené a nejobvyklejší
gruzínské metodě sušení na slunci jsou plody, cereálie a ořechy rozloženy
na zemi. Během sušení nejsou tyto produkty chráněny proti prachu, dešti,
ani proti hlodavcům, ptákům a hmyzu. Ke splnění potravinových nároků
obyvatelstva a ke zlepšení kvality produktů pro prodej a vývoz je nutné
zavést vhodnější metody sušení.
Kvůli vysokým počátečním nákladům a nutnosti drahé fosilní energie je
využití sušiček vytápěných plynem nebo elektřinou omezeno na družstva
a malé farmáře. Solární sušičky jsou tedy ideální alternativou v příznivých
meteorologických podmínkách, které v Gruzii panují.

Produkty ze sušeného ovoce. Projekt na zavádění
nových energeticky úsporných, ale účinných
technologií odborně podpořila česká firma Holistic
Solutions. Zapojily se také dvě organizace na
místě: Rural Communities Development Agency
a Cooperative Fund.

Klíčový přínos českého projektu:




Zvyšování kapacit
lékařského a zdravotnického
personálu pro odezvu
na pandemii COVID-19
prostřednictvím
preventivních opatření
Klíčový přínos českého projektu:




1643 lékařů, zdravotních sester a dalších
zdravotnických pracovníků získalo znalosti
o individuální ochraně související s nemocí
COVID-19.
Do 206 zdravotnických zařízeních

přijímajících pacienty s koronavirem jsme
distribuovali 3 200 balíčků s hygienickými
a ochrannými potřebami.

spořádali jsme 9 seminářů ve 5 oblastech o cílech
U
udržitelného rozvoje, ochraně životního prostředí
a obnovitelných zdrojích energie jako jsou hybridní
solární sušičky. Celkem se jich zúčastnilo 373 lidí.
Vyškolili jsme 12 řemeslníků ve výrobě ekologicky

hospodárných kamen, 13 ve výrobě kotlů na
biomasu a 11 ve výrobě a údržbě solárních sušiček
na ovoce.

© CARE Kavkaz

Česká republika aktivně podporuje adekvátní péči
o gruzínské obyvatelstvo v době pandemie.
Zdravotnictví v Gruzii, zejména na venkově a odlehlých oblastech, bylo již
před příchodem pandemie v alarmujícím stavu. I přes veškeré snahy ze strany
vlády a dalších autorit se nepodařilo uvést zdravotnická zařízení do takového
stavu, aby bylo možné poskytnout obyvatelům Gruzie adekvátní péči v době
pandemie. Současná situace pak odhalila a následně prohloubila nedostatky
gruzínského zdravotnického systému celkově.
Proto jsme v roce 2020 realizovali projekt na pomoc vytvoření a posílení kapacity primárních a sekundárních zdravotnických zařízení a lékařského a zdravotnického personálu ve venkovských regionech Adžarsko a Gurie.
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finanční zpráva
2020
Celkové výnosy CARE Česká republika činily v roce 2020
přes 61,4 milionů Kč:

Celkové náklady CARE Česká republika činily v roce 2020
přes 55,3 milionů Kč:

71,9 % veřejných tuzemských prostředků (dotací)
24,9 % soukromých darů
3,2 % ostatní

89,8 % přímá pomoc a projekty
8,1 % získávání darů a informování o činnosti
2,1 % administrace

Výkaz zisku a ztrát a rozvaha pro účetní jednotky

Rozvaha

ke dni 31. 12. 2020 (v celých tis. Kč)
Název položky
Náklady

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek

ke dni 31. 12. 2020 (v celých tis. Kč)
Činnost hlavní

Činnost hospodářská

Celkem

1

2

3

Krátkodobý majetek celkem

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

20 485

18 245

x

x

x

Pohledávky celkem

114

1 244

6 571

0

6 571

Poskytnuté provozní zálohy

17

44

149

0

149

Ostatní pohledávky

46

1 200

Opravy a udržování

1

0

1

Ostatní přímé daně

51

0

Náklady na cestovné

25

0

25

15 811

16 925

3

0

3

35

36

Náklady na reprezentaci

Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně

Ostatní služby

6 393

0

6 393

Peněžní prostředky na účtech

15 776

16 889

Osobní náklady

4 500

0

4 500

Jiná aktiva celkem

4 560

76

Mzdové náklady

3 517

0

3 517

Náklady příštích období

4 560

76

983

0

983

20 485

18 245

44 129

0

44 129

52

0

52

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

43 973

0

43 973

Vlastní zdroje celkem

11 383

12 050

Jiné ostatní náklady

104

0

104

Jmění celkem

5 588

108

Poskytnuté příspěvky celkem

114

0

114

Fondy

5 588

108

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

114

0

114

Výsledek hospodaření celkem

5 795

11 942

55 314

0

55 314

0

6 147

791

0

Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Dary

NÁKLADY CELKEM

AKTIVA CELKEM
PASIVA

Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Výnosy

x

x

x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

5 004

5 795

Přijaté příspěvky

15 291

0

15 291

Cizí zdroje celkem

9 102

6 195

Přijaté příspěvky (dary)

15 291

0

15 291

Krátkodobé závazky celkem

1 272

3 205

Ostatní výnosy

46 170

0

46 170

Dodavatelé

101

175

Zaměstnanci

301

336

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

119

208

0

77

748

2 409

Výnosové úroky

5

0

5

1 987

0

1 987

Zúčtování fondů

44 178

0

44 178

Ostatní přímé daně

VÝNOSY CELKEM

61 461

0

61 461

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

6 147

0

6 147

Jiné závazky

3

0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

6 147

0

6 147

Jiná pasiva celkem

7 830

2 990

Výdaje příštích období

7 830

2 990

20 485

18 245

Kurzové zisky

PASIVA CELKEM

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Děkujeme našim dárcům a partnerům

a všem příznivcům, díky kterým můžeme posilovat soběstačnost a zachraňovat
životy těch nejzranitelnějších z nás. Jen díky Vaší trvalé podpoře můžeme
společné projekty realizovat dlouhodobě a efektivně.

Děkujeme všem našim 10 383 individuálním dárcům.
Děkujeme za významnou podporu těmto partnerům:

Dále děkujeme za laskavou podporu těmto partnerům:

RNDr. Lubomír Adamec CSc.

Ing. Karel Čížek

Marta Zdráhalová

Pavel Šebor

Dále děkujeme za mediální spolupráci těmto partnerům:

Obzvláště v této době si Vaší důležité podpory nesmírně vážíme.
Dále děkujeme našim milým dobrovolníkům a dobrovolnicím:

Eliška Hallová - Filip Titlbach - Helena Vaňková - Petr Vokál - Marie Vodičková - Adam Westlake - David Westlake
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Děkujeme, že pomáháte s CARE!
www.care.cz
Sbírkový účet: 243 308 210/0300
DMS CARE 90 na 87777
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