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ZPRÁVA STŘEDISKA HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÉ
SPOLUPRÁCE DIAKONIE ČCE ZA ROK 2017
Vážené synodálky, vážení synodálové,
povšechný sbor ČCE je partnerským sborem Diakonie ČCE – Střediska humanitární
a rozvojové spolupráce. Dle ŘDP čl. 11 odst. 3 vám předkládáme zprávu o činnosti Střediska
za rok 2017.
V loňském roce v našem týmu působilo 18,5 pracovníků (12,79 úvazků).
Náklady 2017
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Dary
Odpisy, prodaný majetek,
rezervy
Poskytnuté příspěvky
Ostatní náklady
Náklady celkem

324 838,54
17 543 246,14
6 921 045,57
27 401,91
1 935 406,64

Výnosy 2017
Tržby za prodané zboží
Dary soukromých dárců
a nadací
Příspěvky vládních
a ostatních institucí
Jiné příjmy
Výnosy celkem

53 234,17
6 474 897,02
20 384 515,81
257 361,75
27 170 008,75

0
192 294,65
243 323,91
27 187 557,36
Hospodářský výsledek
roku 2017:

-

17 548,61

Ztráta roku 2017 byla uhrazena ze zisků minulých let (účet: neuhrazený zisk, neuhrazená
ztráta).
K 31. květnu 2017 ukončil svou činnost na pozici ředitele Jan Dus, který se po uplynutí
šestiletého funkčního období rozhodl na další funkční období o tuto pozici neucházet.
Od 1. června 2017 nastoupil na pozici ředitele Tomáš Tožička, a to na základě výběrového
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řízení. V průběhu několika měsíců se však začaly ukazovat nedostatky v personálním
a finančním řízení střediska, které vyvrcholily rezignací Tomáše Tožičky na funkci ředitele
k 21. 11. 2017. Od 22. listopadu tak byl jmenován ředitelem střediska Jan Soběslavský, ředitel
Diakonie ČCE. Spolu s Martinem Balcarem a Zdeňkou Sobotovou zavedli krizové řízení
střediska, směřující k jeho stabilizaci.
Od povšechného sboru jsme obdrželi dar 250 000 Kč na podporu humanitární pomoci v ČR,
300 000 Kč na pomoc po hurikánu na Haiti a 300 000 Kč na pomoc Srí Lance. Humanitární
pomoc na Haiti a Srí lance jsme zajišťovali prostřednictvím místních partnerů. Postní sbírka
na pomoc lidem z uprchlických táborů v Myanmaru vynesla 415 000 Kč. Za vybrané peníze
jsme pomohli opravit střechy v táboře Ah Nauk Ywe.

Humanitární projekty v zahraničí
Myanmar (Barma): Posílení odolnosti zranitelných komunit v Rakhinském státě,
Myanmar
Podpora vnitřně přesídlených osob a hostitelských komunit v Rakhinském státě
prostřednictvím umožnění přístupu k základnímu vzdělání, zajištění udržitelného živobytí
a potravinové bezpečnosti a posílení připravenosti na katastrofy.
Cíle projektu:
Cíl 1: Díky rekonstrukci 5 škol a materiální podpoře studentů a vyučujících má 1 000 studentů
zajištěn přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělání.
Cíl 2: Je zvýšena potravinová bezpečnost zranitelných domácností skrze udržitelnější a lépe
diverzifikované možnosti obživy.
Cíl 3: Je posíleno bezpečí obyvatel a studentů ve školách skrze nástroje snižování rizika
katastrof v ohrožených oblastech.
Cíl 4: Jsou posíleny kapacity a odborné znalosti místních pracovníků LWF Myanmar.
Celkový rozpočet projektu 2017: 5 693 633,80 Kč
Podíl Diakonie HRS (2017): 4 000 000 Kč
Partneři: Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Luterský světový svaz Myanmar
Web: http://diakoniespolu.cz/articles/tag/myanmar/
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Jordánsko: Program psychosociální podpory pro válkou stižené uprchlíky v Jordánsku
Projekt se zaměřil na psychosociální podporu a volný čas dětí a mladistvých v uprchlickém
táboře Zátarí. 230 dětem a mladistvým ve věku 6-17 let nabídl 20 lekcí programu PSS podpory,
v rámci něhož si osvojily dovednosti v oblasti rozpoznávání vlastních emocí a schopnosti
s nimi pracovat, rozvoje empatie a porozumění emocím ostatních lidí a schopnosti navazovat
vztahy s vrstevníky. Rodiče/opatrovníky ze zvláště zranitelných domácností, jejichž sociální
podmínky představují rizikový faktor pro výchovu a psychický stav dětí, jsme zapojili do kurzu
o pozitivním rodičovství.
Cíle projektu:
Cíl 1: Zvýšení emočního a sociálního blaha pro 230 syrských uprchlíků ve věku 6-17 let
prostřednictvím podpůrných psychosociálních aktivit
Cíl 2: 150 rodičů/opatrovníků posílí své vztahy s potomky díky účasti na rodičovském tréninku,
který se zaměří na zlepšení dovedností v oblasti nenásilné komunikace, dětského rozvoje,
a vyrovnání se s dopady prožitých traumat na fungování rodiny
Celkový rozpočet projektu 2017: 5 530 464,51 Kč
Podíl Diakonie HRS (2017): 3 286 870,26 Kč
Partneři: Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Luterský světový svaz Jordánsko
Web: http://diakoniespolu.cz/articles/tag/jordansko/

Libanon: Zlepšení životních podmínek nejzranitelnějších syrských domácností
a libanonské hostitelské komunity v oblasti Hay El Gharbe, Libanon
Projekt se zaměřil na pomoc syrským uprchlíkům a hostitelským rodinám v bejrútském slumu
Hay El Gharbe prostřednictvím opakované distribuce kojeneckého mléka a plen a podpory ze
sociálního fondu.
Cíle projektu:
Cíl 1: Je zvýšena potravinová bezpečnost 187 nejzranitelnějších syrských a libanonských
domácností z oblasti v Hay El Gharbeh díky distribuci 60 dolarových poukázek na potraviny.
Cíl 2: Díky distribuci mléka s vysokým obsahem živin 70 nejzranitelnějším syrským
a libanonským domácnostem s dětmi ve věku 1–5 let je zvýšena potravinová bezpečnost dětí
a zlepšena kvalita jejich výživy.
Cíl 3: Díky distribuci plenek 70 nejzranitelnějším syrským a libanonským domácnostem s dětmi
ve věku 1–5 let jsou zlepšeny hygienické podmínky dětí (tyto domácnosti nemají dostatečný
příjem na nákup plenek).
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Cíl 4: Díky pravidelným vkladům (po dobu 8 měsíců) do fondu sociální podpory pro nově
příchozí syrské rodiny je usnadněno počáteční usídlování těchto rodin a jsou uspokojeny jejich
základní potřeby v oblasti příprav na zimu.
Celkový rozpočet projektu 2017: 4 516 708,13 Kč
Podíl Diakonie HRS (2017): 3 999 996,53 Kč
Partneři: Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Lebanese Society for Educational and Social
Development (LSESD)
Web: http://diakoniespolu.cz/articles/tag/libanon/

Rozvojové projekty v zahraničí
Zambie: Ženy ve vedení
Tříletý projekt podporoval aktivní participaci žen v Zambii na vlastním rozvoji a zvýšení účasti
zambijských žen v rozhodovacích procesech a strukturách 5 diecézí katolické církve, a tím
i v širší zambijské společnosti, prostřednictvím základního vzdělávání a zvyšování
ekonomické soběstačnosti. Projekt přispěl ke zvýšení podílu žen v řídících strukturách církve
z 5 % na 50 %.
Cíle projektu:
1) Posílit kapacitu žen v pěti diecézích Katolické církve v Zambii tak, aby se ve své diecézi
podílely na vedení a rozhodovacích procesech.
2) Zahájit proces odstraňování překážek, které brání ženám a dívkám v pěti diecézích
svobodně se zapojit do vedoucích struktur Katolické církve i celé zambijské společnosti.
3) Ovlivnit současné i budoucí představitele Katolické církve ve prospěch přijmutí
a prosazování genderové vyváženosti a rovnoprávnosti ve vedoucích strukturách církve.
4) Posílit kapacitu národní kanceláře programu Women in Governance a pěti diecézí tak, aby
byly schopné adekvátně podporovat zvýšenou účast žen na vedení Katolické církve i celé
zambijské společnosti.
Celkový rozpočet projektu 2017: 22 098 042 Kč
Podíl Diakonie HRS (2017): 2 000 000 Kč
Partneři: Česká rozvojová agentura; Norwegian Church Aid; Dan Church Aid; Christian Aid;
Zambia Episcopal Conference (ZEC)
Web: http://diakoniespolu.cz/articles/tag/zambie/
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Zambie: Ekonomická emancipace
Tříletý projekt, který v roce 2018 vstoupí do posledního roku, má za cíl zlepšit postavení žen
v zambijské společnosti a zajistit jim finanční nezávislost pomocí podpory zakládání drobných
živností generujících zisk. Ženy mají alternativní zdroje příjmu pro základní životní potřeby
rodiny, vzdělávají své děti. Díky finančním půjčkám, spoření peněz apod. Ve spořících
skupinách mohou ženy rychleji reagovat při nečekaných událostech.
V roce 2017 bylo založeno 98 nových svépomocných skupin sdružujících 750 žen. Ženy si
díky zapojení do programu a absolvování školení vytvořily individuální mikro-podnikatelský
plán a získaly prostředky na založení vlastní drobné živnosti. K zefektivnění fungování jejich
živností a podnikání přispělo mj. i školení českého experta zaměřené na přidanou hodnotu
produkce, farmářský kalendář, plánování a marketing. Díky aktivitám zaměřeným na
advocacy, získalo či brzy získá 1392 žen sdružených ve 100 svépomocných skupinách půjčku
od Indo Zambia Bank, díky které získaly/jí nezbytný počáteční kapitál pro rozvoj podnikání či
živnosti.
Celkový rozpočet projektu 2017: 16 400 776 Kč
Podíl Diakonie HRS (2017): 2 000 000 Kč
Partneři: Česká rozvojová agentura; Norwegian Church Aid; Dan Church Aid; Christian Aid;
The Society of Daughters of Mary Immaculate and Collaborators; Zambia Episcopal
Conference (ZEC)
Web: http://diakoniespolu.cz/articles/tag/zambie/
Ukrajina: Podpora rozvoje konceptu náhradní rodinné péče na Ukrajině
Diakonie ČCE – HRS již třetím rokem podporuje dětský domov, krizové a komunitní centrum
otcův dům v Kyjevě. Otcův dům poskytuje ucelenou rehabilitaci dětem, odebraným z péče
rodičů, a angažuje se i v humanitární pomoci válkou postiženým lidem.
Záměr projektu: Zajištění rovného přístupu ke službám pěstounské péče pro všechny klienty
Otcova domu, posílení profesionality zaměstnanců domu (vzdělávání, IVP klientů domu,
zavedení předpěstounské péče, vč. materiální podpory).
Cíl projektu: minimálně 4 pěstounští rodiče (z 8) jsou vyškoleni a připraveni ke svěření dítěte
do své péče. 30 dětem se dostává lepší péče, mají lepší zázemí, vyrůstají v „rodinném“
prostředí – tj. mají výuku, své pokoje (bytečky), možnosti volnočasových aktivit a výletů,
sociální pracovníky, začíná i určitá forma psychoterapie. Otcův dům se především snaží
o navrácení dětí do biologických rodin či k příbuzným, až poté shání nové pěstouny.
Celkový rozpočet projektu 2017: 2 568 200 Kč
Podíl Diakonie HRS (2017): 621 000 Kč
Partner: Otto per Mille della Tavola Valdese
Web: http://diakoniespolu.cz/articles/tag/ukrajina/
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Vysílání dobrovolníků do zahraničí
EU Aid Volunteers ACTing Together Against Disaster Risk
Záměr projektu: Posilování kapacit místních NGO a zvyšování odolnosti místních komunit
v zemích ohrožených mimořádnými událostmi.
Diakonie ČCE – HRS jako člen konsorcia, vedeného nizozemskou ICCO, vysílá
8 dobrovolníků – expertů na zvyšování odolnosti vůči katastrofám do Nepálu, Kambodži,
Ugandy a Etiopie. Konsorcium celkem vysílá 38 dobrovolníků. V roce 2017 probíhal výběr
dobrovolníků, jejich školení a předodjezdová příprava. Školení všech dobrovolníků a setkání
konsorcia se konalo v září v Praze. Dobrovolníci budou v zemích působit do září 2018.
Celkový rozpočet projektu 2017 - 2018 (celé konsorcium): 44 352 160 Kč
Podíl Diakonie HRS 2017 – 2018: 4 098 626 Kč
Partneři: Evropská komise, Česká rozvojová agentura, ICCO, DanChurch Aid, Finn Church
Aid, Christian Aid, VO Š Caritas Olomouc a další
Web: www.diaconiavolunteer.com
Behind Borders – A New European Dialogue
Diakonie ČCE – HRS vyslala v rámci programu Erasmus+ Evropské dobrovolné služby v roce
2017 dobrovolnici do moldavského hospice Angelus.
Rozpočet projektu 2017: cca 6 200 EUR (projekt není ještě vyúčtován)
Partner: Dům zahraniční spolupráce

Humanitární pomoc a vzdělávání v ČR
Odolná obec: Připravenost komunit na mimořádné události
Program Odolná obec pracuje
 s hrozbou mimořádné události (např. povodně),
 se zranitelností obce vůči těmto hrozbám (z hlediska lokality, cílových skupin,
technických kapacit),
 s kapacitami obce (příprava, budování bezpečnostních opatření, povodňový plán).
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Program Odolná obec
 přináší celkové posouzení rizik v obci,
 ukazuje možnosti pro zvýšení bezpečnosti lidí v obci,
 pomáhá s tvorbou možných ochranných opatření.
V roce 2017 probíhala setkání s komunitami a zastupitelstvy v zapojených obcích, školení
učitelů základních škol, projektové dny pro děti i vzdělávání v komunitách, zaměřené na
zemědělské postupy odolné vůči suchu a povodním a laickou psychosociální pomoc. Ve
spolupráci s ETF UK jsme uspořádali konferenci Odolnost jako rozhodnutí, které se zúčastnilo
80 posluchačů a 15 řečníků, včetně starostů zapojených obcí. Vznikl také nový web projektu
www.odolnaobec.cz a obnovili jsme web pro případ povodní povodne.diakonie.cz
Zapojené obce: Plaňany, Rudník, Štětí a Křešice
Náklady projektu 2017: 2 759 941,73 Kč
Partneři: Diakonie Katastrophenhilfe Německo
Web: http://odolnaobec.cz/
Dobrovolnictví při mimořádných událostech a přípravě na ně v České republice
Diakonie ČCE – HRS zajišťuje přípravu dobrovolníků na mimořádné události v ČR formou
pobytových školení a pravidelnými informacemi elektronickou cestou. Obsahem školení je
nácvik práce s technikou, komunikace se zasaženými a první zdravotnická pomoc. Celkem
má v databázi cca 600 lidí, připravených zasáhnout v případě povodní nebo jiné katastrofy.
Pravidelně školí také dobrovolníky z řad zaměstnanců Diakonie v první psychosociální pomoci
a práci s elektronickým monitorovacím systémem Inspecto.
Náklady projektu 2017: 208 000 Kč
Partneři: Ministerstvo vnitra ČR; Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR;
Fond humanitární pomoci Synodní rady
Web: povodne.diakonie.cz
Humanitární základny: připravenost na povodně
Diakonie ČCE – HRS spravuje 5 skladů humanitární pomoci (vysoušeče zdiva, vakuové
čističe, generátory apod.) v Terezíně, Soběslavi, Bělči nad Orlicí, Kloboukách u Brna
a Valašském Meziříčí. Každý rok se provádějí revize a opravy vybavení a školení správců
skladu.
Aktivně se také účastní panelů humanitárních organizací v několika krajích, které zajišťují
koordinaci pomoci neziskových organizací a integrovaných záchranných složek.
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Náklady projektu 2017: 220 000 Kč
Partneři: Fond humanitární pomoci Synodní rady, Ústecký kraj, Jihočeský kraj
Web: povodne.diakonie.cz

Rozvojové vzdělávání: Souvislosti – globální problémy z pohledu jednotlivých aktérů
Cílem tříletého projektu, který skončil v roce 2017, bylo posílit schopnost učitelů začleňovat
principy a témata rozvoje do výuky na ZŠ a SŠ. Zvýšit znalost žáků ZŠ a SŠ i veřejnosti
o globálních rozvojových tématech.
V roce 2017 jsme uspořádali 7 seminářů pro učitele ZŠ, 7 workshopů pro žáky ZŠ,
10 výukových programů pro studenty SŠ/SOU a 4 přednášky pro širokou veřejnost. V roce
2017 byl také rozšířen lektorský tým a uskutečnilo se 1 školení lektorů zapojených do projektu.
V závěru projektu byl uspořádán kulatý stůl GRV pro širší odbornou veřejnost nazvaný „Jak
nás škola připravuje na život v globálním světě?“, který byl příležitostí pro shrnutí zkušeností
získaných během realizace projektu a pro diskusi o další podpoře GRV na českých školách.
Informace o vzdělávacích aktivitách (seminářích, workshopech, výukových programech
a přednáškách) – plánovaných i proběhlých byly průběžně zveřejňovány na webových
stránkách www.ucimespolu.cz. Pro ředitele a učitele ZŠ Diakonie ČCE – HRS v roce 2017
také připravila a distribuovala 2 čísla Zpravodaje GRV, který přinášel informace
o nadcházejících vzdělávacích akcích pořádaných v rámci projektu, medailonky o lektorech
i nové lekce GRV, které učitelé mohli využít ve výuce.
Celkový rozpočet projektu 2017: 862 741 Kč
Podíl Diakonie HRS (2017): 594 741 Kč
Partneři: Česká rozvojová agentura
Web: www.ucimespolu.cz
Děkujeme Vám za podporu.

Jan Soběslavský
ředitel SHRS

Eva Zadražilová
předsedkyně dozorčí rady SHRS

