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3. zasedání 34. synodu ČCE (18. – 20. 5. 2017)

(Komise B)
ZPRÁVA STŘEDISKA HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÉ
SPOLUPRÁCE DIAKONIE ČCE ZA ROK 2016
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 2016.
V loňském roce v našem týmu působilo 17 pracovníků (15,03 úvazků).
Náklady 2016
Spotřebované nákupy
Služby

Výnosy 2016
657 290 Kč
18 243 782 Kč

Osobní náklady

6 712 232 Kč

Daně a poplatky

10 145 Kč

Dary

3 096 688 Kč

Odpisy, prodaný majetek, rezervy

144 219 Kč

Poskytnuté příspěvky

251 453 Kč

Ostatní náklady

234 991 Kč

Náklady celkem

Tržby za prodané zboží

224 606 Kč

Dary soukromých dárců a nadací

10 901 145 Kč

Příspěvky vládních a ostatních institucí

17 713 238 Kč

Jiné příjmy
Výnosy celkem

261 955 Kč
29 100 944 Kč

29 350 800 Kč
Hospodářský výsledek roku 2016:

-249 855 Kč

Ztráta loňského roku byla způsobena tím, že Česká rozvojová agentura nepodpořila několik našich
projektů v jejich druhém a třetím roce implementace. Dozorčí rada střediska schválila dne 11. října
2016 změnu rozpočtu na ztrátový (-250.000 Kč). Tato ztráta byla uhrazena ze zisků minulých let (účet:
neuhrazený zisk, neuhrazená ztráta).
Od povšechného sboru jsme obdrželi dar 250 000,- Kč na podporu humanitární pomoci v ČR. Postní
a veřejná sbírka na pomoc lidem v uprchlických táborech na severu Iráku vynesla 518 136,- Kč.
Za vybrané peníze jsme pořídili hygienické balíčky na jeden rok pro 800 rodin v táboře Dawdia a pro
12 škol v okresech Amedia a Zakho.

Humanitární projekty v zahraničí
Myanmar (Barma): Podpora obyvatel a obnovy povodněmi postižených oblastí v Rakhinském
státě, Myanmar
Zlepšení životních podmínek vnitřně přesídlených osob v uprchlických táborech v Rakhinském státě
v Barmě/Myanmaru a zvýšení jejich připravenosti na katastrofy.
Příjemci pomoci:
 školní pomůcky pro 1856 žáků z 10 opravených škol v oblasti Mrauk a Ann
 podpora 76 učitelů z 9 opravených škol v oblasti Mrauk a Ann
 10 DRR školení ve školách pro 96 zástupců škol
 20 lékárniček
 138 protipožárních dobrovolníků proškoleno (41 žen)
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46 protipožárních výbav
psychosociální podpora pro 193 lidí

Celkový rozpočet projektu 2016: 5 043 361,- Kč
Podíl Diakonie HRS (2016): 2 000 000,- Kč
Partneři: Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Luterský světový svaz Myanmar
Web: http://diakoniespolu.cz/articles/tag/myanmarbarma/
Jordánsko: Podpora syrských uprchlíků
Podpora syrských uprchlíků v Jordánsku se soustředí na psychosociální pomoc a rekvalifikační kurzy
v táboře Za’atarí a podporu v přístupu k veřejnému vzdělávání v hostitelské komunitě (oblast Mafraq
a Irbid) – celkem 1440 ohrožených jordánských a uprchlických dětí a mládeže ve věku mezi 14 a 30
lety.
Příjemci pomoci:
 rekvalifikační kurz šití 116 lidí (51 % ženy)
 kurz office skills 190 účastníků (47 % ženy)
 200 domácností rekvalifikační balíčky (šicí set)
 nástavbový rekvalifikační kurz (221 žen, 226 mužů)
 300 domácností dostalo nástavbový rekvalifikační balíček (šicí stroj a šicí materiál)
 školení 16 školitelů v Peace Oasis
 finanční podpora pro 24 zvláště ohrožených rodin
Celkový rozpočet projektu 2016: 5 047 396,- Kč
Podíl Diakonie HRS (2016): 2 440 111,- Kč
Partneři: Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Luterský světový svaz Jordánsko
Web: http://diakoniespolu.cz/articles/tag/syriejordansko/
Sýrie: Podpora vnitřně přesídlených osob
Podpora zdraví a kvality života vysídlených a ohrožených Syřanů v guvernorátech Homs a Tartús.
Poskytnutí jednorázové podpory vnitřně přesídleným a zranitelným rodinám prostřednictvím
distribuce hygienických balíčků.
Příjemci pomoci:
 3800 rodin dostalo 3800 balíčků s 15 hygienickými položkami (množství pro 5člennou rodinu
na 2 měsíce)
Celkový rozpočet projektu 2016: 5 104 192,- Kč
Podíl Diakonie HRS (2016): 4 207 603,- Kč
Partneři: Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Fellowship of Middle East Evangelical Churches;
Lebanese Society for Educational and Social Development
Web: http://diakoniespolu.cz/articles/tag/syriejordansko/

Rozvojové projekty
Zambie: Ženy ve vedení
Podpora aktivní participace žen v Zambii na vlastním rozvoji. 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.
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Příjemci pomoci:
 vzdělávací kurzy pro ženy z 5 vybraných diecézí
 podpora 13 nových tříd
 v projektu pracuje 55 dobrovolníků
Celkový rozpočet projektu 2016: 21 503 504,- Kč
Podíl Diakonie HRS (2016): 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/
Zambie: Ekonomická emancipace
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 dětí. Díky finančním půjčkám, spoření peněz apod. Ve spořících
skupinách mohou ženy rychleji reagovat při nečekaných událostech.
Příjemci pomoci:
 1 500 domácností v 50 vesnicích oblasti Chipata (ovdovělé ženy, svobodné ženy, mladé ženy
a vdané ženy) = min. 2 000 žen
 1.100 žen bylo začleněno do spořících skupin
 bylo vytvořeno 50 nových spořících skupin
 více než 600 žen si díky zapojení do programu a absolvování školení vytvořilo individuální
mikro-podnikatelský plán
Celkový rozpočet projektu 2016: 18 723 057,- Kč
Podíl Diakonie HRS (2016): 1 887 749,- 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/
Moldavsko – CASMED: Rozvoj služeb domácí péče
Zlepšení přístupu k sociálním a zdravotním službám v severním Moldavsku prostřednictvím
poskytování služby domácí péče.
Příjemci pomoci:
 péče o 3 000 osamělých seniorů (sociální služby; zdravotní služby)
 více než 50 000 návštěv domácí péče
 práce ve 30 lokalitách
 spolupráce s 18 organizacemi
 75 místních zaměstnanců a 25 dobrovolníků
Celkový rozpočet projektu 2016: 15 175 854,- Kč
Podíl Diakonie HRS (2016): 1 990 762,- Kč
Partneři: Česká rozvojová agentura; CASMED Moldavsko; HEKS Švýcarsko; Švýcarský červený
kříž
Web: http://diakoniespolu.cz/projects/seniori/
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Etiopie - Bahir Dar: Podpora žen, dětí a mladých lidí
Ženy, mladí lidé a děti, zvláště sirotci, v tíživé životní situaci žijící ve městě Bahir Dar mají možnost
vzdělávat se, založit si vlastní živnost a zajistit si tak vlastní příjem a samostatnost.
Příjemci pomoci:
 36 mladých lidí (16 mužů, 20 žen) – školení, business plány, vkladní knížky, počáteční
kapitál, průběžná podpora
 28 sirotků – vzdělávání a základní životní potřeby
 72 žen – školení, business plány, vkladní knížky, počáteční kapitál, průběžná podpora
Podíl Diakonie HRS (2016): 411 432,- Kč
Partneři: Evangelická církev Etiopie; AMARE Itálie; sbor Bad Salzuflen Německo
Web: http://diakoniespolu.cz/projects/zeny/
Kambodža: Sociální harmonizace a podpora obživy v komunitách
Učíme nové techniky a šetrné postupy, které sníží chudobu, zajistí vyšší produkci a lepší využití půdy.
Organizujeme školení o podnikání, aby se místní zemědělci dokázali lépe uplatnit na trhu. Posilujeme
komunity aktivizací občanské společnosti. Podporujeme zlepšování ekonomické situace ohrožených
domácností. Začleňováním žen a mladých lidí do spolurozhodování chceme dosáhnout sociálněekonomického rozvoje společnosti.
Příjemci pomoci:
 podpora pěstování rýže; zelinářství/zahrádkaření; chovu domácích zvířat; drobného podnikání
 3 648 obyvatel chudých domácností v oblasti provincie Battambang, Kambodža
 zřízena ženská kooperativa Atote cca 50 členek
 nepřímí příjemci: 64 174 lidí v oblasti provincie Battambang, Kambodža
Celkový rozpočet projektu 2016: 4 289 101,- Kč
Podíl Diakonie HRS (2016): 1 451 808,- Kč
Partneři: Česká rozvojová agentura; Brot für die Welt Německo; Krom Akphiwat Phum Kambodža
Web: http://www.spolu.diakonie.cz/projekty-v-zahranici/kambodza/

Humanitární pomoc 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)
Program Odolná obec
 přináší celkové posouzení rizik v obci
 ukazuje možnosti pro zvýšení bezpečnosti lidí v obci
 pomáhá s tvorbou možných ochranných opatření.
Příjemci pomoci:
 obce: Plaňany, Rudník, Planá a Veselí nad Lužnicí, Štětí a Křešice
Náklady projektu (2016): 2 025 000,- Kč
Partneři: Diakonie Katastrophenhilfe Německo
Web: http://diakoniespolu.cz
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Rozvojové vzdělávání: Souvislosti – globální problémy z pohledu jednotlivých aktérů
Cílem projektu je 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.
Podařilo se vytvořit a pilotovat s učiteli a žáky ZŠ a SŠ pět výukových modulů k tématům GRV.
Vznikly nové webové stránky.
Příjemci pomoci:
 5 výukových modulů (Mimořádné události v globálních souvislostech, Využití
audiovizuálních materiálů při výuce globálních témat, Migrace, Udržitelná spotřeba potravin,
Voda a rozvoj)
 8 seminářů pro 111 učitelů z 57 ZŠ
 5 workshopů pro 92 žáků ze 3 ZŠ
 4 přednášky pro veřejnost 120 lidí
 4 semináře (humanitární pomoc a migrace) – 49 účastníků
 4 semináře (mimořádné události) – 86 účastníků
 2 dny se záchranáři – 46 žáků
Náklady projektu (2016): 1 273 291,- Kč
Partneři: Česká rozvojová agentura; Otto per Mille
Web: www.ucimespolu.cz
Dobrovolnictví při mimořádných událostech a přípravě na ně v České republice
Zvyšování odborné úrovně dobrovolníků, kteří poskytují pomoc lidem zasaženým mimořádnými
událostmi (především povodněmi) v České republice.
 nácvik práce s technikou
 školení první zdravotnické pomoci
 školení první občanské psychosociální pomoci.
Příjemci pomoci:
 školení dobrovolníků
 dobrovolníků specialistů
 750 dobrovolníků v databázi
 dobrovolnice v zahraničí (Moldavsko)
 příprava k vyslání dalších dobrovolníků do zahraničí
Náklady projektu (2016): 105 000 Kč
Partneři: Ministerstvo vnitra ČR; Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR; Jihočeský
kraj; Evropská Komise
Web: http://diakoniespolu.cz/

Spolupráce s firemními partnery
Středisko spolupracovalo v roce 2016 se dvěma firemními partnery:
Spolupráce s firmou KOMA Modular: Výstavba prodejny farmářských výrobků v obci Drochia,
Moldavsko
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Příjemci pomoci:
 moldavští zemědělci
Náklady projektu (2016): 2 671 680,- Kč
Partneři: KOMA Modular; KOMA Österreich; Procoperare Regionalia Moldavsko
Web: http://www.koma.diakonie.cz/
Spolupráce s firmou Tempish: Příprava výstavby mlýna v oblasti Chuko v Etiopii
Příjemci pomoci:
 etiopští zemědělci
Náklady projektu (2016): 135 000,- Kč
Partneři: Tempish; Evangelická církev Mekane Yesus Etiopie
Web: http://diaconiacrd.org/stories/ethiopia-building-a-mill-and-a-new-partnership/

Děkujeme Vám za podporu.

Jan Dus
ředitel SHRS

Eva Zadražilová
předsedkyně dozorčí rady SHRS

