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Výroční zpráva
CARE Česká republika z. s.

CARE
International
CARE Česká republika je součástí
globální sítě CARE International.
CARE se řadí mezi nejvýznamnější mezinárodní
humanitární organizace. Již 76 let podporuje
lidskou důstojnost a okamžitě reaguje na
krize a humanitární katastrofy. Pomáhá lidem
ohroženým hladem, chudobou, ozbrojenými
konflikty a klimatickými změnami. Realizuje
i 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.
CARE International (CI) je globální konfederací
21 členů (14 členů, 6 přípravných členů a 1
přidružené organizace), která je regulována
společným kodexem, standardy, sdílenou vizí,
posláním a globálními prioritami, jak je uvedeno
ve Vizi 2030. Každý člen CARE je samostatnou
jednotkou, jež vede své programy, získává finanční
prostředky, obhajuje klíčové otázky a komunikuje
s dárci a veřejností ve své zemi, čímž podporuje
práci a programy CARE ve více než 100 zemích
světa. Silná mezinárodní kooperace, dlouholeté
zkušenosti a pečlivě vyhodnocovaný dopad tvoří
přidanou hodnotu naší práce.
Mezinárodní sekretariát CARE metodicky podporuje
globální síť tak, aby dosáhla kvalitních výsledků
a společných závazků, koordinuje fond pro
rychlou reakci na mimořádné události (CI ERF),
kam přispívá i CARE ČR a související 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.

Více o CARE International na
www.care-international.org.
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Celá konfederace CARE se řídí
jednotným etickým kodexem.

DŮSTOJNOST
Každý člověk zasažený katastrofickou událostí si v rámci
naší informační a reklamní aktivity zaslouží citlivý přístup
zachovávající jeho důstojnost. Všichni lidé jsou hodni našeho
porozumnění a úcty.

ODPOVĚDNOST
vůči těm, kterým pomoc poskytujeme i vůči těm, od kterých sami
pomoc přijímáme

NEZÁVISLOST
Nevyužíváme naší činnost jako nástroj zahraniční politiky
kterékoliv země.

NESTRANNOST
Poskytujeme pomoc všem bez ohledu na jejich rasu, vyznání,
národnost, či jakékoliv jiné rozdíly. Prioritu v poskytování pomoci
určujeme podle míry potřeby.

POMOC PŘI KATASTROFÁCH
se vždy snažíme přizpůsobit lokálním kapacitám.

NEUTRALITA
Neřídíme se žádným politickým ani náboženským vyznáním.

UDRŽITELNOST
Poskytujeme takovou formu pomoci, která redukuje riziko
zranitelnosti vůči budoucím hrozbám, a zároveň zajišťuje základní
lidské potřeby.

ZAČLENĚNÍ
Cílové skupiny našich projektů zapojujeme přímo do řízení
programů poskytované pomoci.

LIDSKOST
je u nás vždy na prvním místě.

RESPEKT
vůči každé kultuře a jejím zvyklostem.

etický kodex

naše
vize
Svět plný naděje, inkluze
a sociální spravedlnosti,
ve kterém je chudoba
překonána a všichni
lidé v něm žijí důstojně
a v bezpečí.
© Ollivier Girard | CARE Niger

© Lucy Beck | CARE

naše
mise

“Women on the
Move” (Ženy na
cestě) je regionální
strategie CARE sloužící
k mobilizaci spoření
a drobného podnikání
komunit v západní
Africe. Komunitní
skupiny vedené ženami
prokazatelně posilují
ekonomické postavení
žen a jejich komunit,
navíc přispívají k rovnosti
žen a mužů.

Angeline (vpravo), 47 let, se přihlásila
na pozici mechaničky a učí se opravovat
vodní pumpy. Cestuje od vesnice
k vesnici, udržuje vrty a opravuje rozbitá
zařízení. Přístup k čisté a nezávadné vodě
by i podle Angeline měl mít každý člověk.

Zachraňujeme životy po
celém světě, odstraňujeme
chudobu a přispíváme
k dosažení sociální
spravedlnosti.

© BLESSING BULUS | CARE Nigeria

naše
zaměření
Chudobu nelze překonat,
dokud nebudou mít
všichni lidé stejná práva
a příležitosti. Proto stavíme
do středu naší práce ženy
a dívky.

Yakura Malah Kachallah
z Bashui v Nigeru, 37
let, je zakladatelkou
a členkou místní spořicí
komunity „VSLA –
VillageSavings & Loan
Association“ (Sdružení
pro vesnické úspory
a úvěry). Díky VSLA je
úspěšnou podnikatelkou;
z půjček založila vlastní
kavárničku a obchod
se dřevem a drůbeží.
“Bez CARE programu
VSLA bych nikdy ani
nepomyslela na možnosti
vlastního podnikání,” říká
Yakura.
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Nad rámec
komplexních projektů konfederace CARE (viz dále)
náš program pro rychlou reakci podpořil v roce 2021 urgentní krize
v Indii a Afghánistánu.
Na jaře 2021 zasáhla Indii silná pandemická vlna. Od května
přibývalo v zemi denně až 400 000 nově nakažených. V té době
CARE vyhlásila v Indii pohotovost a zmobilizovala mezinárodní síť.
Pomocnou ruku podali ohroženým lidem v Indii dárci CARE z celého
světa. Významnou část této pomoci jste zastali také
Vy, dárci CARE Česká republika.

Jak jsme spolu dokázali pomoci
Indii v boji s pandemií COVID-19?

10 milionů lidí získalo přístup k adekvátní
lékařské péči, ochranným pomůckám a dezinfekci.
Společně jsme přímo zprostředkovali

1,6 milionů

aplikací vakcín, a to i v odlehlých oblastech země.
Dalších 10 milionů vakcín jsme lidem
zprostředkovali skrze podporu zdravotnického systému.

© Naveen Sharma | SOPA

Pacienti s kovidem odpočívají na izolačním oddělení
v banketním sále dočasně přestavěném na oddělení pro
pacienty s koronavirem. Indie v dubnu 2021 zaznamenala
nejvyšší jednodenní nárůst infekce koronavirem. Zpráva z 26.
4. 2021 zaznamenala přes 350 000 nových případů a skoro
3 000 úmrtí za posledních 24 hodin v důsledku nedostatku
kyslíkových přístrojů.
© Srinivas Panicker | CARE

Pomoc lidem v Afghánistánu

CARE s pomocí místní vlády Biháru zřídila a vybavila
zařízení „COVID Care“ pro 100 pacientů s těžkým
průběhem onemocnění koronavirem. Na místě jsou
odborní lékaři, proškolené zdravotní sestry, dostatek
kyslíkových přístrojů, léky a další lékařské vybavení.

V srpnu loňského roku ovládlo Afghánistán hnutí Tálibán.
V důsledku této události došlo k masovému přesidlování
obyvatel země. Ve snaze utéct před ozbrojeným konfliktem
přišly miliony Afghánců o své domovy. CARE zahájila okamžitou
pomoc ohroženým lidem formou potravinové a finanční pomoci.
Na podzim roku 2021 CARE podala pomocnou ruku více než 15
milionům ohroženým Afgháncům.
Ekonomická krize v Afghánistánu se však v důsledku aktuální
situace stále prohlubuje. V tuto chvíli čelí akutnímu hladu více
než 24 milionů obyvatel země. Dochází také k významnému
porušování základních práv žen a dívek. CARE zůstává na místě
a zasazuje se o zlepšení situace formou materiální, potravinové,
finanční i psychosociální podpory a práce s ženami a dívkami.

© OCHA | Charlotte Cans
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Rodiny pocházející ze Sherin Taygab v provincii Faryab se už
nemohou vrátit domů kvůli přetrvávajícím bojům. Před 3 lety
se přestěhovali do vesnice Nahr-e-Shahi, odkud je nejbližší
nemocnice dalších 10 km daleko. V této oblasti, kde původně
nebylo žádné zázemí, nyní žije a s podporou CARE spravuje půdu
dalších 1 200 rodin.

CARE
Česká republika z. s.

CARE Česká republika
představuje hrdý český
podíl v jedné z celosvětově
nejzkušenějších humanitárních
organizací zaměřených na
potlačování chudoby a podporu
soběstačnosti.

V České republice začala CARE působit a pomáhat po
2. světové válce v roce 1946. Přes to, že v letech 1946-1950
rozdala CARE Československu 170 000 balíků pomoci v hodnotě
32,8 milionu Kč, nástupem totality byla česká kancelář zrušena
povědomí o CARE se vytratilo. K její postupné obnově došlo
pod záštitou CARE Rakousko od listopadu 2007. V roce 2019
získala CARE Česká republika plnou nezávislost a status
přípravného člena, plného členství dosáhne v roce 2023.
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

Představenstvo (k 05/2022):
• Karel Beran
• Petr Kolář
• Emma Lazar
• Silvia Lepiarczyk
• Jan Myška – předseda
• Jana Miléřová – místopředsedkyně
• Isabella Ponta
• Zuzana Sládková
• Magdalena Souček
• Adrian Westlake

Organizační struktura
k 05/2022

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

Členská schůze
Představenstvo

Katarína Klamková
Ředitelka CARE Česká republika
Petr Kutílek

Kristýna Kosková

Lenka Pešková

Julian Smith

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

Finanční manažerka

Vedoucí programového oddělení
Odpovědnost za projekty v Etiopii. Zaměření na odolnost vůči následkům
klimatických změn, obživu a přístup k pitné vodě.

Grant manažer

Pavla Jirošová

Anna Stachová

Jan Paul

Benoît Wyn

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

Back-office manažerka

Programový manažer a „MEAL Officer“
Odpovědnost za projekty v Gruzii a Iráku. Zaměření
na otázky migrace a humanitární pomoc.

Programový manažer
Odpovědnost za projekty v Zambii,
Mali a Bosně a Hercegovině. Zaměření
na rovnost mezi muži a ženami,
humanitární pomoc a zemědělství.

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.

V roce 2021 CARE
působila celkem
ve 102 zemích
světa.
Sekretariát CARE International:
88. Ženeva, Švýcarsko^
7. Brusel, Belgie^
82. New York, Spojené státy americké^

Členské země CARE a přidružené organizace
Terénní kanceláře CARE

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

Pobočky sítě CARE v roce 2021
1. Afghánistán
2. Albánie¥
3. Arménie
4. Austrálie
5. Ázerbájdžán
6. Bangladéš
7. Belgie
8. Benin
9. Bosna a Hercegovina
10. Brazílie¥
11. Burkina Faso¥
12. Burundi
13. Čad
14. Černá Hora¥
15. Česká republika
16. Dánsko
17. Demokratická republika Kongo
18. Egypt

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

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

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

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

91. Togo¥
92. Tonga¥
93. Turecko
94. Tuvalu
95. Uganda
96. Vanuatu
97. Venezuela¥
98. Vietnam
99. Východní Timor
100. Zambie
101. Západní břeh Jordánu
a Pásmo Gaza
102. Zimbabwe
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úvodní
slovo
Vážení přátelé
a podporovatelé CARE,
úvodem Vám patří vřelé poděkování za laskavou a vytrvalou
podporu, která posílila tolik potřebnou výdrž pracovníků CARE
i lidí, kterým sloužíme. V průběhu náročného roku 2021 se globální pandemie protáhla do druhého roku. Souběžně narůstal
alarmující propad zranitelných komunit do chudoby a hladu. Svět
zasáhla i nestabilita v Afghánistánu, zemětřesení o síle 7,2 stupně na Haiti a další vážné humanitární krize. Díky Vaši spolupráci,
dlouhé historii součinnosti a nabyté důvěry místních komunit
jsme na výzvy roku 2021 dokázali smysluplně reagovat.
CARE zprostředkovala spravedlivou vakcínu více než 100
milionům zranitelných lidí. V reakci na dopady pandemie CARE
dále poskytla čistou vodu 4,9 milionům lidí, hygienické sady 4,8
milionům lidí a výživné jídlo 4,3 milionům lidí, kteří ztratili nebo
přerušili své základní příjmy. Neopomíjeli jsme ani další humanitární, dlouhodobé a důležité potřeby ve světě.
Společně CARE v roce 2021 pomáhala ve více než 102 zemích, kde
přímo podpořila přes 100 milionů lidí. Česká kancelář realizovala
své projekty v Zambii, Etiopii, Mali, Iráku a Gruzii. České projekty reagovaly na dopady klimatických změn, prevenci katastrof,
obnovu klíčové infrastruktury, posílily způsoby udržitelné obživy
v zemědělství a drobném podnikání a zlepšily zdravotní služby
pro zranitelné matky a novorozence. O našich projektech si
podrobněji můžete přečíst na následujících stránkách.
Vážení přátelé a spolupracovníci CARE, letošní rok do všeho vnesl ničivé důsledky války na Ukrajině. Výhled je zarmucující. Naše
pozornost a zdroje se přesouvají do nových oblastí v Evropě,
ostatní humanitární krize zažívají nebezpečný odklon pozornosti
a potřebných zdrojů. Přitom právě na ty nejvíce zranitelné dopadá nedostupnost dodávek pšenice a dalších obilovin z Ukrajiny
a Ruska, i vysoké zdražování cen potravin obzvláště krutě.
V dnešní době nás zranitelní lidé potřebují více než kdy jindy.
Jejich počet se rozšiřuje. Prosím, vydržme a nezapomínejme.
Jménem CARE Vám děkuji za Vaši důvěru, partnerství a dlouhodobou spolupráci. Děkuji, že s námi hledáte a přinášíte více spravedlivou budoucnost pro všechny.
S úctou a srdečnými pozdravy,

Mgr. Katarína Klamková, ředitelka CARE Česká republika
v Praze, 7. 4. 2022
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Ředitelka CARE Česká republika
Katarína Klamková

© CARE ČR
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projektů CARE pomohlo

100 milionům lidí
ve 102 zemích světa

z toho CARE
Česká republika:

Jak CARE Česká republika naložila
s finanční podporou?

V roce 2021 jsme
hospodařili s celkem
39 mil. Kč

V roce 2021 bylo
skrze projekty CARE
Česká republika
investováno téměř
28 mil. Kč

9 projektů;

73 % přímá pomoc a projekty
18 % získávání darů a informování

o činnosti

9 % administrace, řízení a kontrola

54 % v Africe
2 % na západním Balkáně
a v Kavkaze

38,5 % na Blízkém Východě
5 % v ČR
0,5 % v Asii

Realizovala
7 v zemích světa a 2 v ČR.

9

Zaměstnávala spolupracovníků
a spolupracovnic (8,5 úvazků).

11 150

Byla podpořena
aktivními českými dárci.

Kam naše pomoc
putovala

85 % na humanitární
asistenci při katastrofách
15 % na rozvojovou spolupráci
Pozn.: zaokrouhleno

© John Hewat | CARE

Díky zkušenostem chápeme
širší kontext světa, ve kterém
pomáháme. Naším cílem je
zajistit dlouhodobá řešení
globálních problémů a pomoci
tak všem lidem k důstojnému
a samostatnému životu.
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přehled českých
projektů v roce 2021
V roce 2021 CARE Česká republika
realizovala nebo pokračovala
v realizaci celkem 9 projektů.
S podporou Ministerstva
zahraničních věcí ČR, Ministerstva
vnitra ČR, MEDEVAC, České
rozvojové agentury, UNDP a dalších
soukromých českých dárců jsme se
zaměřili na humanitární asistenci
a rozvojovou spolupráci v Africe, na
Blízkém východě a Evropě.

© Brendan Bannon | CARE

Země

Název projektu

Trvání projektu
(od – do)

Financování

Příspěvek
hlavního donora

Hlavní donor

Dofinancováno
z CARE ČR

Zambie

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

1. 1. 2021 – 31. 1. 2021

7 371 916 Kč

6 931 916 Kč

Česká rozvojová
agentura

440 000 Kč

Mali

Potravinová bezpečnost a ekonomická podpora pro vnitřně
vysídlené osoby a členky hostitelských komunit v Ségou, Mali

1. 4. 2021 – 31. 12. 2021

5 600 000 Kč

5 000 000 Kč

Ministerstvo
zahraničních
věcí ČR

600 000 Kč

Mali

Zlepšování urgentních zdravotních služeb pro matky
a novorozence a zvyšování povědomí komunit o mrzačení a řezání
ženských pohlavních orgánů v regionu Ségou, Mali

1. 11. 2021 – 30. 10. 2022

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

Ministerstvo
vnitra ČR –
MEDEVAC

-

Irák

Obnova vodovodní infrastruktury a související prevence COVID-19
pro konfliktem zasažené obyvatele západního Mosulu v severním
Iráku

1. 4. 2021 – 31. 12. 2021

5 600 000 Kč

5 000 000 Kč

Ministerstvo
zahraničních
věcí ČR

600 000 Kč

Irák

Lepší přístup k základním službám reprodukčních, porodních
a neonatálních zdravotních služeb pro poválečné zranitelné
populace v Mosulu a Al-Qayyarah, Nonevehguvernorátu, Irák

1. 3. 2021 – 31. 8. 2021

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

Ministerstvo
vnitra ČR –
MEDEVAC

-

Etiopie

Zvýšení odolnosti vůči katastrofám v BoranaZone, Etiopie

1. 4. 2021 – 31. 12. 2021

2 250 000 Kč

2 000 000 Kč

Ministerstvo
zahraničních
věcí ČR

250 000 Kč

Gruzie

Zavedení a používání nové energeticky účinné technologie
prostřednictvím hybridních solárních sušiček na ovoce, zeleninu,
byliny a NTFPs (nedřevové lesní výrobky) společnými úsilími
a významem znalostí českých a gruzínských výborů

1. 6. 2020 – 30. 5. 2021

1 173 000 Kč

899 300 Kč

UNDP – ČRA
(ChallengeFund)

273 700 Kč

Česká
republika

#jsemjakoty

1. 3. 2021 – 31. 12. 2021

856 000 Kč

769 000 Kč

Česká rozvojová
agentura

87 000 Kč

Česká
republika

Posílení odborných kapacit CARE Česká republika pro získávání
finančních prostředků mimo rozpočet programu ZRS ČR včetně
zvýšení jejich efektivní správy a řízení.

1. 3. 2021 – 31. 12. 2021

660 300 Kč

500 000 Kč

Česká rozvojová
agentura

160 300 Kč
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úspěchy hlavních
českých projektů
v roce 2021
ZAMBIE

Stabilizace a rozvoj obživy v reakci na
klimatické změny, Jižní provincie, Zambie II.
Za podpory České rozvojové agentury a dárců CARE ČR
zvyšujeme potravinovou bezpečnost a stabilitu obživy
drobných zemědělců a jejich rodin v jižní Zambii. Naším cílem
je připravit místní obyvatele na klimatickou krizi a snížit
negativní dopady rychlých změn počasí. Zasazujeme se také
o to, aby ženy měly větší slovo v rozhodovacích procesech
místních komunit a aby se v budoucnu staly ekonomicky
soběstačnými a nezávislými.

Klíčový přínos českého projektu:
Pomohli jsme 3 750 drobným zemědělcům a jejich rodinám.
 Založili jsme skupinu “FarmerField Business School”
a vyškolili její členy v udržitelných „climate-smart“
zemědělských postupech, tématech zdravé výživy
a orientaci v tržním prostředí.
 Založili jsme 7 lesních školek a uspořádali školení
v oblasti řádné správy lesních porostů a dřevin.
 Zorganizovali jsme pravidelná diskusní setkání na
téma rovného přístupu žen a mužů vedoucí k posílení
komunit a jejich živobytí (dle metodiky SocialAction and
Analysis).

© Karin Schermbrucker | CARE

© Karin Schermbrucker | CARE

Zambie i další státy jižní Afriky čelí každoročně
mnoha přírodním katastrofám způsobených
dlouhodobými klimatickými změnami. Zemi sužují
extrémní povodně a dlouhá sucha. Úrodu místních
zemědělců napadají škůdci, hospodářská zvířata
hynou na nemoci. V důsledku toho se humanitární
krize v Zambii prohlubuje, obyvatele země trápí
nedostatek potravy a podvýživa. Pomalý růst
ekonomiky a omezené prostředky tamější vlády
dopady přírodních katastrof v regionu ještě
umocňují.

Obyvatelé jižní Zambie se živí převážně
zemědělstvím a chovem hospodářských
zvířat. Více než 90 % z nich v současné
době bojuje se signifikantním úbytkem
úrody. Množství srážek je zde nejnižší za
posledních 43 let, vysychá velké množství
řek a přehrad. V důsledku toho musejí
lidé podnikat dlouhé, i několikahodinové
cesty pro vodu. Ubývá také pastvin,
vlivem čehož dochází k oslabení dobytka
a následnému šíření nakažlivých nemocí
mezi stády.
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MALI

Potravinová bezpečnost
a ekonomická podpora
pro vnitřně vysídlené
osoby a členky
hostitelských komunit
v Ségou, Mali

© Makmende Media | CARE

Český projekt v Mali přímo reagoval na situaci v regionu Ségou, který
byl v roce 2020 zasažen rozsáhlými povodněmi a tisíce lidí přišly
o živobytí, zásoby jídla a střechu nad hlavou. Nejvíce ohroženým
rodinám vnitřně přesídlených uprchlíků a hostitelských komunit
jsme za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a dárců CARE ČR
pomohli překlenout kritické období hladu mezi úrodami. Příjemci
pomoci obdrželi poukázku na jídlo, hotovost a hygienické potřeby,
především pak potřeby pro ženy a děti.

Fanta Bocoum (v hnědých šatech se zelenými
ozdobami) je 41letá matka čtyř dětí. Musela
překonat těžké překážky, ale nyní je pro mnohé
inspirací. Jako členka svazu žen ve své vesnici
je silnou zastánkyní pozemkových práv žen. Ve
Fantině vesnici je půda hlavním prostředkem
obživy a přístup k ní zaručuje všechna další
základní práva, jako je užívání a kontrola
potravinových i nepotravinových zdrojů. Fantin
svaz žen lobboval u zvolených úředníků, tradičních
náčelníků a vlastníků půdy za změny v držbě
půdy a přidělování půdy ženám. Starosta, majitel
pozemků a podprefekt je vyslechli a podepsali
dohodu o převodu majetku na Fantu a další ženy
z vesnice Ouenkoro. Fanta je odhodlána ve svém
úsilí pokračovat dál. „Používám svůj hlas a funguje
to,“ raduje se.
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Mali se momentálně nachází uprostřed
vážné humanitární krize, která v roce
2020 patřila k 10 nejvíce přehlíženým
na světě. Několik let trvající ozbrojené
konflikty, extrémní sucha a povodně
způsobené klimatickými změnami
společně s pandemií COVID-19
způsobily, že 90 % obyvatel nyní žije
pod hranicí chudoby, nemají žádné
rezervy a v případě náhlé katastrofy
jsou velmi zranitelní. 1,3 milionů
Malijců se nyní pohybuje na hranici
vyhladovění (2020).

Klíčový přínos českého projektu:
 200 rodin (1 160 lidí celkem) z hostitelských a vnitřně
přesídlených komunit obdrželo potravinové vouchery
a školení v oblasti zdravé výživy a prevence šíření
COVID-19.
 100 spořicích kooperativ (VSLA), do kterých bylo aktivně
zapojeno 2 500 žen, obdrželo finanční pomoc a podporu
v rozvoji svých podnikatelských aktivit a školení
v oblasti udržitelného zemědělství.
 2 876 zemědělkyním a zemědělcům jsme zajistili ovce,
kozy a předali odolné osivo, hnojiva a nářadí.

© Makmende Media | CARE

Zlepšování urgentních
zdravotních služeb pro matky
a novorozence a zvyšování
povědomí komunit o mrzačení
a řezání ženských pohlavních
orgánů v regionu Ségou, Mali

© Freccia/Learson | CARE Germany

Těhotenství a porod by neměly být hazardem:
Každé dvě minuty zemře někde ve světě žena
v důsledku komplikací během těhotenství
nebo porodu. V subsaharské Africe zemře
během porodu každá šestnáctá žena. Většině
těchto úmrtí lze zabránit, pokud mají ženy
přístup k předporodní péči a podpoře,
ke školeným porodním asistentkám,
zdravotnímu ošetření v případě komplikací
a dobře vybaveným zdravotnickým klinikám
a nemocnicím.

Na podzim roku 2021 jsme zahájili s podporou MEDEVAC
Ministerstva vnitra a dárců CARE ČR projekt zaměřený
na osvětu v oblasti intimního a reprodukčního zdraví
a na zlepšování péče o matky a novorozence. Cílem
projektu je zlepšit zdravotní služby pro těhotné ženy
a novorozence prostřednictvím nákupu zdravotnického
vybavení a budováním kapacit pro místní zdravotnické
pracovnice a pracovníky v deseti vybraných klinikách. Dívky
a chlapci ve věku 10-15 let se budou prostřednictvím her
a školení sbližovat a seznamovat s negativním dopadem
ženské obřízky na reprodukční zdraví a budou se vzdělávat
v oblasti rovnosti žen a mužů i v prevenci šíření COVID-19.

CARE se v tomto projektu zaměřuje i na mládež a snaží se
dívkám a chlapcům poskytnout nenásilné vzory a způsoby života
ve společnosti. V širším důsledku pak chce umožnit ženám,
mužům a mládeži v komunitách účastnit se posilování rovnosti
a spravedlnosti a usilovat o nápravu historických křivd.

Klíčový přínos českého projektu:
 Odborná péče pro minimálně 4 000 žen
v produktivním věku.
 Školení v oblasti reprodukčního zdraví, rovnosti ve
společnosti a prevenci COVID-19 pro alespoň 1 100
mladistvých.
 Zdravotnické vybavení a odborné školení pro
minimálně 10 zdravotníků a 10 komunitních
facilitátorů v deseti vybraných zdravotnických
střediskách.

© Ollivier Girard| CARE Niger
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IRÁK

Obnova vodovodní
infrastruktury
a související prevence
COVID-19 pro konfliktem
zasažené obyvatele
západního Mosulu
v severním Iráku

© Claire Thomas | CARE

Od oznámení irácké vlády
o rychlém uzavření táborů
pro vnitřně vysídlené osoby
v celém federálním Iráku
(v polovině října 2020) uzavřela
vláda k lednu 2021 16 táborů
pro vnitřně vysídlené osoby,
čímž se rapidně zvýšil počet lidí
čelících akutní nouzi. Uzavření
táborů uprostřed pandemie
koronaviru zanechalo více než
100 000 lidí zranitelných a bez
přístřeší. V současné době se
tisíce vnitřně vysídlených osob
vracejí z uzavřených táborů
v jižním Iráku do oblastí svého
původu, zejménado Mosulu a Al
Qayyarahu.

Česká rozvojová agentura a CARE v koordinaci s Ředitelstvím pro vodu („Directorate of
Water“ – DOW) identifikovali nefunkční vodohospodářskou infrastrukturu určenou k obnově.
Opravený vodovod využívá kolem 100 000 obyvatel. Zaměstnankyně a zaměstnanci
z DOW byli proškoleni v ovládání systému SCADA (moderní technologie používaná DOW
v Ninevě), v udržování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a životního prostředí, v přípravě
a dodržování plánů bezpečnosti vody a v identifikaci a prevenci rizik spojených s pitnou
vodou. CARE také rozdala 2 000 sad hygienických balíčků pro prevenci COVID-19.

Klíčový přínos českého projektu:
 100 000 obyvatel může používat
opravený vodovod.
 6 312 obyvatel se účastnilo školení
v oblasti hygieny a prevence šíření
COVID-19.
 13 zaměstnanců Ředitelství pro vodu
(DOW) prošlo komplexním odborným
školením v oblasti bezpečné údržby
a fungování vodohospodářské
infrastruktury.

© Emily Kinskey | CARE
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Zničený dům na předměstí Bašiky,
která kdysi přitahovala turisty zejména
svou produkcí oliv. Město se nachází
v severoiráckém okrese Mosul a bylo
z většiny vybombardováno. Do města se
vrátilo asi 10 % obyvatel, kteří žijí bez
tekoucí vody a elektřiny.

Lepší přístup k základním službám
reprodukčních, porodních a neonatálních
zdravotních služeb pro poválečné
zranitelné populace v Mosulu
a Al-Qayyarah, Nonevehguvernorátu v Iráku

Irák se potýká s jednou
z nejvážnějších
hospodářských krizí za
poslední roky, kterou
prohloubil pád cen
ropy v roce 2020. Vládní
kapacity byly dále
oslabeny alarmující situací
v souvislosti s pandemií
COVID-19. Kapacita vlády
a jejích rozvojových partnerů
v zemi pro poskytování nebo
obnovu základních služeb
zůstává skromná a potřeby
obyvatel nejsou z velké části
uspokojeny. Poskytování
základních zdravotnických
služeb je pod tlakem
a rodiny nemají přístup
k základním službám, včetně
zdravotní péče o matku
a dítě, na stejné úrovni jako
v roce 2019.

© Claire Thomas | CARE

Na základě oficiální žádosti ninivského ministerstva
zdravotnictví podpořilo Ministerstvo vnitra ČR s dárci
CARE ČR aktivaci očkovacího centra proti onemocnění
COVID-19 prostřednictvím obnovy a poskytnutí základního
zdravotnického i nezdravotnického materiálu pro toto
centrum. Centrum spustilo provoz v září 2021 a bude
pokračovat v činnosti po oficiálním datu ukončení projektu.
Očkují se v něm také novorozenci přivedení na svět
v nemocnici Al-Batool. Aktivace centra tak významně přispívá
ke zlepšení přístupu k vakcínám COVID-19, omezení pandemie
a záchraně životů.

© Agency Ostkreuz Johanna Maria Fritz | CARE

Klíčový přínos českého projektu:




CARE poskytla 4 300 dávek léků pro spinální anestezii a další
nezbytný zdravotnický spotřební materiál. Nemocnice Al-Batool
dostala 2 porodní lůžka a 1 přístroj na analýzu krevních plynů.
Poskytli jsme odborné školení pro 108 zdravotnic a zdravotníků
v oblasti intimního a reprodukčního zdraví a rovnosti žen a mužů.
Uspořádali jsme 3 koordinační setkání mezi správním výborem
nemocnice Al-Batool a ninivským ministerstvem zdravotnictví, jichž
se účastnilo celkem 39 odborných poskytovatelů zdravotní péče.

© Josh Estey I CARE

Nemocnice Al-Batool a Al Qayyarah
byly i díky Vám vybaveny základním
specializovaným zdravotnickým
vybavením a spotřebním materiálem,
aby mohly poskytovat kvalitní služby
a mateřskou a novorozeneckou
zdravotní péči pro vnitřně vysídlené
osoby a zranitelné hostitelské komunity.
Pořídili jsme a dodali novorozenecké
ventilátory, přenosné sonické pomůcky,
přístroje pro analýzu krevních plynů
a autoklávu a další vybavení.
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© Glenn Shaw | CARE

ETIOPIE

Zvýšení odolnosti vůči
katastrofám v Borana
Zone, Etiopie

Pro většinu Etiopanů žijících v oblasti Borana Zone je hlavním
zdrojem obživy pastevectví. Změna klimatu však způsobila, že se
pastevci již nemohou spoléhat na tradiční předpovědi počasí a jsou
tak bezbranní vůči náhlým výkyvům počasí. Konkrétně BoranaZone
byla v posledních letech stižená dlouhotrvajícími ničivými suchy.
Její obyvatelé nyní trpí vážným nedostatkem potravin a jsou velmi
zranitelní v případě další katastrofy.

Etiopie momentálně čelí vážným důsledkům, které s sebou nese klimatická krize.
Jedná se zejména o nenadálé výkyvy počasí, stále častější přírodní katastrofy
a intenzivnější průběh střídajících se období – prudší deště a delší sucha.
Aktuální projekt v Etiopii přímo navazuje na předchozí tříletý projekt CARE
v regionu Borana Zone. Za podpory Ministerstva zahraničních věcí a dárců CARE
ČR pomáháme propojit místní komunity s orgány státní správy za účelem většího
sdílení informací a zkušeností v tématu odolnosti vůči katastrofám. Pracujeme
také na propojení rozvojové činnosti v Borana Zone se sousedními regiony.
Pozitivní výsledky z tohoto projektu tak mají šanci zabránit negativním dopadům
klimatické krize v celém regionu východní Afriky.

Klíčový přínos českého projektu:




© Martha Tadesse I CARE



Proškolili jsme 30 expertů a 24 lokálních
skupin v prevenci negativních dopadů
přírodních katastrof a uspořádali workshop
pro plánování modelových krizových situací
pro 300 lidí z řad místních komunit a zástupců
vlády.
Prevence následků přírodních katastrof byla
zaimplementovaná do vládních procesů.
Lokální vládní rozhlasové stanice vysílají
meteorologické informace na základě
regionálního poradenství v předpovědi počasí
a možných rizik.
Obnovili jsme 60 hektarů půdy osazením
odolných dřevin a travin.

Třicetiletá Kula Garbole z Etiopie se svěřuje, jak jí a její rodině
pomohla skupina VSLA: „V těžkých dobách, jako je období sucha,
jsme prodávali krávy za malou částku, ale nyní využíváme naše
úspory.“ Když mluví o svých diskusích ve skupině VSLA, dodává: „Dříve
žena jedla jako poslední po manželovi a chlapcích. To se však nyní
změnilo. S manželem jíme společně a také pracuje v kuchyni, když já
mám na práci jiné věci.“
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GRUZIE

Zavedení a používání
nové energeticky účinné
technologie prostřednictvím
hybridních solárních sušiček
na ovoce, zeleninu, byliny
a lesní plody

© Lenka Sobotová I CARE

Cílem projektu bylo spolu s Českou
rozvojovou agenturou a dárci CARE ČR přispět
k ekonomickému posílení venkovského
obyvatelstva Gruzie a podpořit rozvoj země
šetrný k životnímu prostředí. Projekt umožnil
adresné předání českého know-how v oblasti
obnovitelných zdrojů energie a klimaticky
inteligentního zemědělství a zavádění nových
technologií. Zvýšení znalostí o změnách klimatu
a odolnosti vůči nim má za důsledek, že drobní
zemědělci mohou lépe reagovat na přírodní
katastrofy a místní družstva jsou do budoucna
schopna vytvářet nákladově efektivnější řešení
využívající obnovitelné zdroje energie. To vede
k celkovému zvýšení příjmů a produktivity ve
venkovských gruzínských komunitách a ke snížení
emisí uhlíku.

V Gruzii je asi polovina obyvatel
zaměstnána v zemědělství. I přes
závislost na primárním sektoru
tvoří tato oblast ekonomiky pouze
9 % gruzínského HDP. Farmáři se
dlouhodobě potýkají s nízkou
produktivitou a tím pádem
i chudobou, která je v zemi široce
rozšířená.

Klíčový přínos českého projektu:
 12 zemědělských kooperativů a malých farmářů zlepšilo výsledky svého
hospodaření díky hybridním solárním sušičkám na ovoce. Jen za pilotní
implementační období bylo usušeno více než 1 020 kg ovoce.
 Díky propojení s dalšími zemědělskými kooperativami a vzdělávacím
seminářům, kterých se zúčastnilo 223 zájemců a zájemkyň, se rapidně
zvýšila poptávka po alternativních formách zemědělství.
 Společného online semináře českých a gruzínských farmářů se zúčastnilo
celkem 10 místních farmářů.

Při oblíbené a nejobvyklejší gruzínské
metodě sušení na slunci jsou plody, cereálie
a ořechy rozloženy na zemi. Nejsou tak
chráněny proti prachu, dešti, hlodavcům,
ptákům a hmyzu. Solární sušičky ovoce,
zeleniny a dalších plodů jsou tak rozumnou
alternativou tradičního sušení plodů, jež
tvoří páteř živobytí malých domácností,
družstev a firem ve venkovských částech
Gruzie.

© Lenka Sobotová I CARE
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ČESKÁ
REPUBLIKA

#jsemjakoty

Díky podpoře České rozvojové agentury
a dárců CARE ČR mohla organizace CARE Česká
republika realizovat od 18. do 23. října 2021
osvětovou digitální kampaň #jsemjakoty.
Kampaň běžela na sociálních sítích Instagram
a Facebook, skrze články ve vybraných online
médiích a sdílením video “traileru”. Cílila na
zatím převážně nezainteresovanou a z velké
části neinformovanou širokou veřejnost,
kterým komunikovala realitu životů a význam
rozvojové spolupráce v zranitelných zemích.
Pro tento účel zapojila 12 českých influencerek
s celkovým počtem sledujících přesahujícím 1
183 700 účtů. Sociální síť Instagram umožnila
obrovský přirozený dosah obsahu k cílové
skupině. Potvrdilo se, že i na první pohled
„neangažované“ influencerky mají upřímný
zájem téma zahraniční rozvojové spolupráce
prezentovat.

Klíčový přínos českého projektu:
 Bylo publikováno 18 článků v online
médiích Aktualne.cz, Denik.cz,
Seznam.cz a Vogue.cz.
 Každý z šesti příběhů žen po celém
světě (tzv. „Stories“) na kanálu CARE
ČR vidělo kolem 100 000 uživatelů/
lek Instagramu, celkově měly 600 000
shlédnutí.
 Do kampaně se aktivně zapojilo 12
českých influencerek, které sdílely
videa na svých profilech a tím iniciovaly
zájem a diskusi o globálním rozvoji
a roli žen ve společnosti.

Pro více informací o aktuálních projektech, které jako CARE Česká republika
realizujeme, navštivte naše stránky na www.care.cz/ceske-projekty/.
18

pomoc
Ukrajině
V reakci na šokující válečný konflikt na Ukrajině a její obrovský
humanitární dopad na civilisty otevřela celosvětová síť CARE ve
spolupráci s místními partnery humanitární programy na území
Ukrajiny, Polska, Rumunska, Maďarska, Moldavska a Slovenska.
Dosud opustilo svou vlast 6,4 milionu Ukrajinců, z nichž téměř 2,9
milionu prošlo z pohraničních států dál do zemí co nejvzdálenějších
traumatickému válečnému konfliktu. Podpora, kterou společně
poskytujeme, tak putuje i do Gruzie.

klíčové body
 Konflikt a nejistota nadále narušují zásobovací řetězce a zhoršují nedostatek potravin
a podvýživu v celé Ukrajině.
 Blokáda přístavů a vývozu obilí má vážný dopad na živobytí ukrajinských zemědělců a na
světový hlad, který se nyní šíří jako vlna po celé Zemi.
 V rámci celé sítě CARE bylo i díky Vám, dárcům CARE ČR, vybráno celkem 115 milionů USD
na přímou regionální reakci (z toho CARE ČR 110 500 USD).
 K 30. květnu 2022 poskytla CARE humanitární asistenci celkem 247 440 ukrajinským
uprchlíkům, z toho 64 000 prostřednictvím přeshraničních operací z Rumunska.

© Francesco Pistilli I CARE

Od začátku války na Ukrajině uprchly
miliony lidí. Ženy, děti a starší lidé museli
opustit své domovy a často i rodinné
příslušníky. Potřebují bezpečnou střechu
nad hlavou, práci, ale také potraviny,
dětskou výživu a hygienické potřeby.

© Ninja Taprogge I CARE

 Celkem bylo skrze OSN a její partnery osloveno 5,7 milionů lidí zasažených válkou.

činnost CARE na Ukrajině
Ve spolupráci s místními organizacemi poskytuje CARE na území
Ukrajiny a pohraničních států finanční pomoc, psychosociální
podporu, zázemí, jídlo, vodu, hygienické pomůcky a další

 Ve středozápadní oblasti Ukrajiny (Černihiv, Černivci, Čerkasy) bylo k 5. květnu distribuováno
77 484 tun potravin.

Přijímací středisko na polsko-ukrajinské
hranici v Korczové, kde mohou uprchlíci
zůstat 24 hodin, dostat něco k jídlu
a přespat. Lidé se chtějí dostat pryč od
bojů – pokud možno co nejdál– a nyní jich
přichází víc až ze sedmi vážně zasažených
ukrajinských regionů, zatímco na začátku
války byly pouze čtyři.

 V Mykolajivu, Chersonu a Charkově obdrželo ve spolupráci s organizací Zhiva-Ya a Swiss
Church Aid 4 500 osob víceúčelovou peněžní a potravinovou pomoc.
 CARE rozdistribuovala v pohraničí Ukrajiny 3 000 kapesních kartiček pohotovosti
v ukrajinštině a ruštině s kontaktem na pohotovostní služby, poskytla 2 261 osobám
informace o pohotovostních službách (policie, pohotovost, co dělat v případě ohrožení)
a 205 osobám právní služby.
 Prostřednictvím IRF (International Renaissance Foundation) poskytuje CARE v současné
době životy zachraňující lékařskou pomoc.
 V Polsku je nyní v provozu 48 ubytoven, které hostí 4 343 uprchlíků.
 Prostřednictvím programu CARE na podporu ekonomické soběstačnosti „Cash for work”
bylo dosud osloveno 16 535 Ukrajinců v Polsku, 6 000 v Rumunsku a Moldavsku a 2 056 na
mezinárodním letišti v Kutaisi a dalších regionech Gruzie.
 CARE Polsko podepsala dohodu s organizací HelpCode, která poskytne psychologickou
pomoc uprchlíkům na Slovensku. 5hodinové školení pro 112 odborníků na psychosociální
podporu uspořádal rodinný a dětský terapeut specializovaný na léčbu traumat a klinický
vedoucí psycholog Dr. Roney Berger.

Připojte se k nám: www.care.cz/pomocukrajine

© Lucy Beck I CARE

Lidé jsou dočasně ubytováni v přestavěných
školách, tělocvičnách nebo hotelech, ale
často jim chybí jídlo, oblečení a další věci
denní potřeby. Stále jsou také naléhavě
potřeba postele, matrace a kuchyňské
náčiní. Většina lidí nezůstává dlouho – od
několika hodin do několika dnů – a je
zde vysoká fluktuace, přičemž mnoho lidí
přichází v noci nebo v časných ranních
hodinách.
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finanční zpráva
2021
Celkové výnosy CARE Česká republika
činily v roce 2021 přes 40,5 milionů Kč:
63 % veřejných tuzemských prostředků (dotací)

33,5 % soukromých darů
3,5 % ostatní

Výkaz zisku a ztrát a rozvaha pro účetní jednotky
ke dni 31. 12. 2021 (v celých tis. Kč)
Název položky
Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby

Činnost hlavní

Činnost hospodářská

Celkem

1

2

3

x

x

x

10 206

0

10 206

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek

711

0

711

Náklady na cestovné

70

0

70

Náklady na reprezentaci

10

0

10

Ostatní služby

9 414

0

9 414

Osobní náklady

5 434

0

5 434

Mzdové náklady

4 083

0

4 083

1 351

0

1 351

23 182

0

23 182

682

0

682

22 403

0

22 403

97

0

97

Poskytnuté příspěvky celkem

163

0

163

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

163

0

163

38 985

0

38 985

Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady
Kurzové ztráty
Dary
Jiné ostatní náklady

NÁKLADY CELKEM
Výnosy

x

x

x

Přijaté příspěvky

13 562

0

13 562

Přijaté příspěvky (dary)

13 562

0

13 562

Ostatní výnosy

27 006

0

27 006

4

0

4

Výnosové úroky
Kurzové zisky

391

0

391

Zúčtování fondů

26 609

0

26 609

VÝNOSY CELKEM

40 568

0

40 568

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

1 583

0

1 583

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

1 583

0

1 583
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Celkové náklady CARE Česká republika
činily v roce 2021 přes 38,9 milionů Kč:
73 % přímá pomoc a projekty

18 % získávání darů a informování o činnosti
9 % administrace

Rozvaha

ke dni 31. 12. 2021 (v celých tis. Kč)
AKTIVA
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

18 245

23 847

1 244

242

0

1

44

43

Ostatní pohledávky

1 200

198

Ostatní přímé daně

0

0

16 925

19 680

36

21

16 889

19 659

76

3 925

Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy

Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM
PASIVA
Vlastní zdroje celkem

76

3 925

18 245

23 847

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

12 050

20 773

Jmění celkem

108

19 189

Fondy

108

19 189

11 942

1 584

Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření

0

1 583

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

6 147

0

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

5 795

1

Cizí zdroje celkem

6 195

3 074

0

41

Dlouhodobé závazky celkem

41

0

3 205

1 381

Dodavatelé

175

453

Zaměstnanci

336

316

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

208

177

77

36

2 409

399

0

0

Jiná pasiva celkem

2 990

1 652

Výdaje příštích období

2 990

1 652

18 245

23 847

Dohadné účty pasivní
Krátkodobé závazky celkem

Ostatní přímé daně
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
Jiné závazky

PASIVA CELKEM
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23

24
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ROZVAHA
Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

(BILANCE)
ke dni 31.12. 2021

Název a sídlo účetní jednotky:

(v celých tis. Kč)
CARE Česká republika z.s.
Slezská 2033/11
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika

IČ
22 69 41 02

AKTIVA
a
B.

Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 79)

B.II.

Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)

B.II.1.

Odběratelé

B.II.4.

Poskytnuté provozní zálohy

B.II.5.

Ostatní pohledávky

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 78)

(311)
(314-ř.50)
(315)

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně

(211)

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech

(221)

B.IV.

Jiná aktiva celkem (ř. 80 až 82)

B.IV.1. Náklady příštích období

(381)

AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)

PASIVA
c

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

b

1

2

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

d

3

4

A.II.1.

Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(+/-931)

A.II.3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(+/-932)

B.

Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128)

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103)

96

B.II.6.

Dohadné účty pasivní

B.III.

Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)

A.I.

Jmění celkem (ř. 86 až 88)

A.I.2.

Fondy

A.II.

Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)

(911)
(+/-963)

23 847
242
1
43
198
19 680
21
19 659
3 925
3 925
23 847

Číslo
řádku

A.II.2.

Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89)

18 245
1 244
0
44
1 200
16 925
36
16 889
76
76
18 245

40
51
52
55
56
71
72
74
79
80
83

84
85
87
89
90
91
92
93

A.

12 050
108
108
11 942
0
6 147
5 795
6 195

20 773
19 189
19 189
1 584
1 583
0
1
3 074

0

41

(389)

102

0

41

B.III.1. Dodavatelé

(321)

B.III.5. Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného
B.III.7.
zdravotního pojištění
B.III.9. Ostatní přímé daně

(331)

104
105
109

3 205
175
336

1 381
453
316

(336)

111

208

177

(342)

B.III.12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

113
116
128
129
131

77
2 409
2 990
2 990
18 245

36
399
1 652
1 652
23 847

B.IV.

Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130)

B.IV.1. Výdaje příštích období

(383)

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)
Sestavena dne:

Odesláno dne:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis odpovědné osoby
za sestavení:
Telefon:
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Číslo
řádku

Razítko:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ke dni 31.12. 2021
(v celých tis. Kč)
DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

Název a sídlo účetní jednotky

IČ

CARE Česká republika z.s.
Slezská 2033/11
120 00 Praha 2 - Vinohrady

22 69 41 02
Číslo
řádku

Název položky

činnost hlavní
1

A.

Náklady

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby (ř. 3 až 8)

A.I.1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek

A.I.4.

Náklady na cestovné

(512)

A.I.5.

Náklady na reprezentaci

(513)

A.I.6.

Ostatní služby

(518)

A.III.

Osobní náklady (ř. 14 až 18)

A.III.10.

Mzdové náklady

(521)

A.III.11.

Zákonné sociální pojištění

(524)

A.V.

Ostatní náklady (ř. 22 až 28)

A.V.19.

Kurzové ztráty

A.V.20.

Dary

A.V.22.

Jiné ostatní náklady

Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36)
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
A.VII.28
organizačními složkami
NÁKLADY CELKEM

x
0

x
10 205

3

711

0

711

6
7
8
13
14
15
21

70
10
9 414
5 435
4 083
1 352
23 182

0
0
0
0
0
0
0

70
10
9 414
5 435
4 083
1 352
23 182

(545)

25

682

0

682

(546)
(549)

26
28
35

22 403
97
163

0
0
0

22 403
97
163

(58x)

36

163

0

163

39
40
43
45
48
51
52
53
54

38 985
x
13 562
13 562
27 006
4
391
26 610
1

0
x
0
0
0
0
0
0
0

38 985
x
13 562
13 562
27 006
4
391
26 610
1

61
62
63

40 568
1 583
1 583

0
0
0

40 568
1 583
1 583

(501-3)

Výnosy
Přijaté příspěvky (ř. 44 až 46)

B.II.3.

Přijaté příspěvky (dary)

B.IV.

Ostatní výnosy (ř. 49 až 54)

B.IV.7.

Výnosové úroky

(644)

B.IV.8.
B.IV.9.

Kurzové zisky
Zúčtování fondů

(645)
(648)

(682)

(649)

VÝNOSY CELKEM
C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 61 + 38)

D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Sestavena dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby za sestavení:

3

x
10 205

B.II.

B.IV.10. Jiné ostatní výnosy

celkem

1
2

A.VII.

B.

činnost
hospodářská
2

Razítko:

Telefon:
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IČ:

226 94 102
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1.

OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika Spolku
CARE Česká republika z.s. (dále jen „Spolek“) byl zapsán do spolkového rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 18306 dne 1. ledna 2014. Spolek
byl založen na základě stanov jako občanské sdružení dne 31. října 2007 a registrace
občanského sdružení Ministerstvem vnitra České republiky proběhla dne
14. listopadu 2007. V souladu s právními předpisy přešla následně právní forma sdružení
v zapsaný Spolek.
Cílem Spolku je zmenšení chudoby a poskytování pomoci nejchudším vrstvám
obyvatelstva v tuzemsku i zahraniční.
Činnost Spolku není činností ziskovou, ale činností výlučně obecně prospěšnou,
popřípadě dobročinnou.
Účetní závěrka Spolku je sestavena k 31. prosinci 2021.
Členové představenstva jsou k 1. lednu 2021:
Jan Myška – předseda
Jana Miléřová – místopředsedkyně
Petr Kolář
Silvia Lepiarczyk
Isabella Ponta
Magdalena Souček
Emma Lazar
Adrian Westlake
Členové představenstva jsou k 31. prosinci 2021 následující:
Jan Myška – předseda
Jana Miléřová – místopředsedkyně
Petr Kolář
Silvia Lepiarczyk
Isabella Ponta
Magdalena Souček
Emma Lazar
Adrian Westlake
Karel Beran
Zuzana Sládková
Dne 17. března 2021 byli s účinností ke stejnému datu v působnosti valné hromady
Spolku zvoleni členy představenstva Zuzana Sládková a Karel Beran.
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2.

ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů; s českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku
historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu věcné a časové souvislosti,
zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč), není-li
uvedeno jinak.
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PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ
2.1. Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. V souladu s § 37 vyhlášky
č. 504/2002 Sb., Spolek vytváří opravné položky a rezervy pouze k pohledávkám, které
jsou předmětem daně z příjmů.
2.2. Peníze a peněžní ekvivalenty
Peníze a peněžní ekvivalenty jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami.
2.3. Fondy a vlastní jmění
a) Poskytnuté dary
Spolek používá pro vykazování poskytnutých peněžních prostředků metodu časového
rozlišení výnosů a nákladů. V momentě poskytnutí (vyplacení) peněžních prostředků je
částka zaúčtována na související aktivní účet časového rozlišení. Každý poskytnutý dar
je následně vykázán na výsledkovém účtu Dary až v momentě skutečného vzniku nákladů
u obdarovaného subjektu. V tento okamžik jsou ve stejné částce vykázány
i výnosy z titulu obdržených vázaných dotací na výsledkovém účtu Zúčtování fondů.
b) Přijaté prostředky
Přijaté peněžní prostředky, jež nejsou účelově vázány, jsou vykázány ve výkazu zisku
a ztráty v položce Přijaté příspěvky (dary) v momentě jejich přijetí.
Spolek účtuje na účtech fondů (účet 911) o všech účelově vázaných finančních
prostředcích přijatých od jiných subjektů za účelem podpory aktivit Spolku,
jeho partnerů, včetně nevyčerpaných prostředků přijatých formou veřejné sbírky.
Přijaté dotace, které jsou účelově vázány, jsou vykázány ve výkazu zisků a ztráty
v položce Zúčtování fondů v momentě přiřazení nákladů souvisejících
s daným projektem.
Rezervní fond může být použit na krytí nákladů spojených s aktivitami Spolku nebo
s aktivitami jeho partnerů. Jeho použití je účtováno přes položku Zúčtování fondů.
2.4. Závazky z obchodních vztahů
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
2.5. Přepočet cizích měn
Účetní jednotka používá pevný roční kurz České národní banky, stanovený
k 1. kalendářnímu dni aktuálního účetního období (1 USD = 21,387; 1 EUR = 26,245).
Finanční majetek, krátkodobé pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu účetní
závěrky přepočteny podle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou
k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou účtovány ve prospěch finančních výnosů
nebo na vrub finančních nákladů běžného období a ve výkazech jsou vykázány souhrnně.
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Organizace realizovala v roce 2021 kurzovou ztrátu -291 tis. Kč (z toho kurzový zisk:
391 tis. Kč a kurzovou ztrátu -682 tis. Kč ). Kurzový zisk 118 tis. Kč byl zaslán partnerovi
Care Irák pro podporu projektu CARE Irák Medevac.
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3.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

3.1. Krátkodobý finanční majetek vedený na bankovních účtech
Bankovní účty
Běžný účet CZK – Provozní (111)
Běžný účet CZK – Dárcovský (502)
CZK – veřejná sbírka (210)
Běžný účet EUR
Běžný účet USD
Celkem

31. prosince 2021
399
8 973
5 146
4 240
901
19 659

1. ledna 2021
4 129
6 952
3 064
1 354
1 390
16 889

3.2. Fondy
Spolek uvolnil v roce 2021 z rezervního fondu 1 002 tis. Kč. 788 tis. Kč bylo použito na
podporu brandu CARE ČR. Kreativitu, obsah a marketingové mechanismy pomohla
vytvořit agentura McCann (jeho pracovníci pracovali pro-bono). Kampaň probíhala
převážně v tištěných a online médiích, outdoor reklamách a v online prostředí.
Zbylá částka 214 tis. Kč byla zasláno jako přímá pomoc do CARE International
Emergecny fondu na pomoc Libanonu. (viz. řádek Zúčtování fondů ve Výsledku zisku
a ztrát).
V průběhu roku 2021 Spolek obdržel 30 619 tis. Kč vázaných dotací
(2020: 41 106 tis. Kč). Částka ve výši 25 499 tis. Kč (viz řádek Zúčtování fondů
ve Výkazu zisku a ztráty) byla zaúčtována do výnosů na základě přiřazení souvisejících
nákladů na projekty v roce 2021 (2020: 44 178 tis. Kč). Spolek zároveň zaúčtoval vázané
dotace ve výši 108 tis. Kč obdržené v roce 2020 využité v roce 2021. Částka ve výši 399
tis. Kč nebyla v roce 2021 vyčerpána a byla navrácena v únoru 2022 (viz poznámka 3.4.
Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu).
Zůstatek obdržených a nespotřebovaných dotací v rozvaze má k 31. prosinci 2021 výši
4 721 tis. Kč (1. ledna 2021: 108 tis. Kč) a je vázán k čerpání v roce 2022. Jedná se o
dotaci obdrženou od Ministerstva vnitra, projekt Mali Medevac. Položka Fondy dále
obsahuje nevyužitou část příspěvků do veřejné sbírky ve výši 3 528 tis. Kč.
Příjmy z vázaných dotací za rok končící 31. prosince 2021:
Subjekt
Ministerstvo zahraničních věcí („MZV“) České republiky
Česká rozvojová agentura (“ČRA”)
Ministerstvo vnitra (MV)
UNDP
Celkem dotace

Částka v tis. Kč
12 000
8 201
10 000
418
30 619

3.3. Nerozdělený zisk
Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2020 byla schválena dne 26. května 2021.
Nerozdělený zisk roku 2020 ve výši 6 147 tis. Kč byl schválen a v plné výši převeden
do položky nerozdělený zisk minulých let.
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Dne 26.5.2021 bylo schváleno Valným shromážděním převedení částky 11 942 tis. Kč
z položky nerozdělný zisk do rezervního fondu.
3.4. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu
V roce 2021 došlo k nedočerpání projektů v Zambii a Mali. Z toho důvodu bylo nutné
vrátit části těchto dvou nedočerpaných dotací v celkové výši 399 tis. Kč – související
závazek je vykázán na řádku Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu v Rozvaze
(k 31. prosinci 2020: 2 409 tis. Kč).
3.5. Ostatní závazky
K datu účetní závěrky, tj. 31. prosince 2021, stejně jako k datu předcházející účetní
závěrky, Spolek neevidoval žádné polhůtní závazky z pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a z pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Konečný zůstatek položky – Sociální pojištění činil 123,5 tis. Kč,
Konečný zůstatek položky – Zdravotní pojištění OZP činil 18 tis. Kč.
Konečný zůstatek položky – Zdravotní pojištění VZP činil 25 tis. Kč.
Konečný zůstatek položky – Zdravotní pojištění ZPMVČR činil 10,5 tis. Kč.
Všechny závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění byly uhrazeny
v lednu 2022.
3.6. Evidované daňové nedoplatky
K datu 1. ledna 2021 a 31. prosince 2021 Spolek neevidoval daňové nedoplatky.
3.7. Výkaz zisku a ztráty
Položka Ostatní služby ve výkazu zisku a ztráty za rok 2021 v celkové výši
9 414 tis. Kč (2020: 6 393 tis. Kč) obsahuje především náklady na propagaci, inzerci,
spolupráci s externími firmami v oblasti udržitelného nakládání s krajinou v rámci
projektu Zambie, poštovné, tisk propagačních materiálů a další provozní náklady.
3.8. Zaměstnanci a řídící orgán
Průměrný přepočtený ev. počet zaměstnanců Spolku byl v roce 2021: 7,5 a 2020: 8.
Členům představenstva nebyly v roce 2021 stanoveny žádné odměny ani poskytnuta
žádná další plnění v peněžní či nepeněžní formě. Jedná se o čestnou funkci.
Spolek neuzavřel žádné smluvní vztahy s osobami, ve kterých by členové představenstva
či jejich rodinní příslušníci měli účast.
3.9. Dary
Z celkové výše realizovaných projektů 28 197 tis. Kč (2020: 49 908 tis. Kč) (včetně
kofinancování) podpořil v roce 2021 Spolek napřímo své partnery v projektech
následující celkovou výší 22 403 tis. Kč (2020: 43 973 tis. Kč). Z celkové výše
realizovaných projektů bylo financováno 25 607 tis. Kč (2020: 44 178 tis. Kč) přijatými
dotacemi, z kurzového zisku bylo financováno 118 tis. Kč, z veřejné sbírky bylo
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financováno 1 307 tis. Kč (2020: 2 556 tis. Kč) a zbylá částka ve výši 1 162 tis. Kč (2020:
3 174 tis. Kč) byla financována z přijatých darů.
Poskytnuté (vyplacené) prostředky na projekty partnerům ve výši 3 918 tis. Kč
(k 31. prosinci 2020: 76 tis. Kč) jsou evidovány na řádku náklady příštích období, jelikož
k nim k rozvahovému dni u obdarovaného subjektu nevznikl skutečný související náklad.
Jedná se o projekt MALI MEDEVAC čerpaný od Ministerstva vnitra, jehož podstatná
část bude plněna v roce 2022.
Příspěvky vztahující se k nákladům vzniklým u partnerů před koncem účetního období,
které byly vyplaceny po jeho konci, jsou vykázány v položce výdaje příštích období
a jejich výše k 31. prosinci 2021 činí 1 652 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 2 990 tis. Kč).
Přehled projektů – dary partnerům v roce 2021:
Projekt
Irák
Etiopie
Zambie
Mali
Irák
Gruzie
Indie
Libanon
Celkem

Donor
MZV
MZV1
ČRA2
MZV
MV3
UNDP4
CARE CZ
CARECZ

Typ projektu
Humanitární
Rozvojový
Rozvojový
Humanitární
Humanitární
Rozvojový
Humanitární
Humanitární

Částka v tis. Kč
4 967
1 886
5 186
4 840
4 763
429
118
214
22 403

1

MZV – Ministerstvo Zahraničních věcí
ČRA – Česká rozvojová agentura
3
MV – Ministerstvo Vnitra
4
UNDP – Rozvojový program OSN
2
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3.10. Přijaté příspěvky (dary)
V roce 2021 obdržel Spolek přijaté příspěvky, včetně prostředků veřejné sbírky,
v celkové výši 17 090 tis Kč. (2020: 15 291 tis. Kč). Z obdržených prostředků veřejné
sbírky bylo převedeno do položky Fondy na rozvaze nevyužitých 3 528 tis. Kč, které
budou čerpány v souladu s podmínkami této veřejné sbírky.
Přehled o příjmech a výdajích zvláštního bankovního účtu Sbírky
Počáteční zůstatek 1.1.2021
odvod dle r.2020
odvod dle r.2020
Počáteční stav pro využití v roce 2021
Hrubý výtěžek
sbírková pokladna
z toho úroky
z toho dary
z toho příjmy Nadace VIA
z toho příjmy DMS
Provozní náklady na Sbírku (max 5 %)
propagace Sbírky (vyplaceno po konci účetního období)
Bankovní poplatky

3 064 tis. Kč
-2 556
-134
373
4 779
5
1
3 203
1 540
30
238
236
2

Čistý výtěžek

4 541

Využití čistého výtěžku – viz seznam níže
(vyplaceno po konci účetního období)

1 307

Prokazatelné náklady celkem

1 545

Zůstatek k 31.12.2021 (včetně sbírkové pokladny)

5 150

Použití čistého výtěžku

Prostředky Sbírky byly převedeny na realizaci humanitárních a rozvojových projektů
v Zambii, Etiopii, Mali, Iráku, Indii, Libanonu. Všechny projekty byly realizovány
CARE Česká republika ve spolupráci s místními partnery.
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3.11. Významné kontroly
V roce 2021 čelil Spolek dvou významným kontrolám ze strany veřejných institucí.
Ze strany magistrátu hlavního města Prahy byla provedena kontrola vyúčtování veřejné
sbírky let 2016-2020. Závěrem této kontroly je, že veřejná sbírka je prováděna v souladu
s vydaným osvědčením kontrolního orgánu a nebyly shledány žádné nedostatky.
V roce 2021 proběhla ze strany kontrolního orgánu České rozvojové agentury kontrola
dotace z roku 2019 (projekt s názvem „Lepší sociální ochrana skrze posílení kapacit
neziskových organizací v Bosně a Hercegovině). Předmětem kontroly byly zejména:
kompletní účetní a finanční dokumentace, kompletní projektová dokumentace a finanční
vypořádání dotace. Výsledkem kontroly bylo, že Spolek čerpal prostředky z poskytnuté
dotace k úhradě skutečných a uznatelných nákladů dle schváleného rozpočtu a podmínek,
aktivity a výstupy projektu Spolek realizoval v souladu s podmínkami pro použití dotace
uvedenými v Rozhodnutí. Další výsledkem šetření bylo, že Spolek nedoložil postup dle
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Na základě tohoto šetření podal
Spolek námitku, ve kterém shledává kontrolní šetření neodůvodněné a nesprávné
z důvodu, že předmětné finanční transfery není možné považovat za úplatu za plnění
veřejné zakázky na služby. Vzhledem k tomu, že se téma týká celého humanitárního a
rozvojového sektoru v České republice, i dalších síťových neziskových organizací,
Spolek návazně inicioval setkání celého neziskového sektoru na úrovni FoRS - České
fórum pro rozvojovou spolupráci, který převzal koordinovanou advokacii k zajištění
funkčního řešení právního prostředí v této problematice.
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4.

UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly dopad
na účetní závěrku.
V Praze, dne 17. května 2022

Jan Myška
předseda představenstva
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Děkujeme našim dárcům
a partnerům
Jen díky Vaší trvalé podpoře můžeme společné projekty realizovat
dlouhodobě a efektivně.

Děkujeme všem našim 11 150 individuálním dárcům.
Děkujeme za významnou podporu našim partnerům:

Dále děkujeme za laskavou podporu našim partnerům:

Dále děkujeme za mediální spolupráci našim partnerům:

Obzvláště v této době si Vaší důležité podpory nesmírně vážíme.
Také velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na projektech a rozvoji organizace dobrovolně:

Anna Vodičková – Kateřina Buráňová – Lenka Sobotová – Adam Karásek – Ondřej Hubatka – Eliška Hallová – Kateřina Struhová
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Děkujeme, že pomáháte s CARE!
www.care.cz
Sbírkový účet: 243 308 210/0300
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