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ZPRÁVA STŘEDISKA HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÉ
SPOLUPRÁCE DIAKONIE ČCE ZA ROK 2019
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 2019.
V loňském roce v našem týmu působilo 14 zaměstnanců (průměrný evidenční počet ve fyzických
osobách), 13 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený; počet osob na DPP 28,
počet osob DPČ 1).
Náklady 2019
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Dary
Odpisy, prodaný majetek, rezervy

Poskytnuté příspěvky
Ostatní náklady

377 039,06
30 743 925,04
8 756 608,58
17 957,96
2 857 122,00
23 777,00
174 921,95
141 351,92

Výnosy 2019
Tržby za prodané zboží
Tržby z prodeje majetku
Dary soukromých dárců a nadací
Příspěvky vládních a ostat. institucí
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

96 375,06
55 000,00
7 810 745,56
34 779 068,91
351 513,98
43 092 703,51

Náklady celkem
43 092 703,51
Hospodářský výsledek roku 2019:

0,00

Z roku 2019 převádíme do roku 2020 do nově zřízeného fondu „Dary na provoz střediska“ 244 971 Kč.
Fond bude sloužit k vytvoření finanční rezervy pro zajištění postupné finanční stability střediska. HV
za 2019 tak bude srovnaný na 0 Kč.
Od povšechného sboru jsme obdrželi dar 250 000 Kč na podporu humanitární pomoci v ČR.
Postní sbírka na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku a Libanonu vynesla 629 114,29 Kč.
Sbírka pro Otcův Dům na Ukrajinu se konala od 26. 11. 2019 do 31. 1. 2020 a vynesla 94 539 Kč.
Otcův Dům poskytuje pěstounskou péči sirotkům a dětem ze sociálně slabých rodin. Synodní rada
navýšila dar z humanitárního fondu o dalších 100 tis. Kč, za což ze srdce děkujeme. Těchto 100 tis. Kč
bylo po domluvě se synodní radou rozděleno na 50 tis. Kč pro podporu Otcova Domu a 50 tis. Kč
na podporu Domu milosrdenství, který se stará o lidi bez domova v ulicích Kyjeva.
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Humanitární projekty v zahraničí
Libanon: Zlepšení životních podmínek nejzranitelnějších syrských domácností a libanonské
hostitelské komunity – fáze III
Projekt se v roce 2019 soustředil opět na pomoc nejchudším obyvatelům slumu na jižním okraji
Bejrútu, jak syrských uprchlíků, tak místního obyvatelstva. Vedle potravinové pomoci šlo o zajištění
základních věcí do domácností, jako jsou přikrývky, topení nebo pračky. Projekt také poskytuje
podporu při získávání osobních dokladů, které jsou nezbytné pro přístup k některým službám a
potenciální návrat. Doplňuje a podporuje další činnosti komunitního centra Tahaddi (přímý realizátor
pomoci) v oblasti vzdělávání dětí, primární zdravotní péče a rozvoje komunity. Jeho prostřednictvím
byly takto podpořeni příjemci pomoci:






Distribuce celkem 1560 potravinových poukázek v hodnotě 80 $ nejzranitelnějším syrským
a libanonským domácnostem z oblasti v Hay El Gharbeh (pravidelně každý měsíc po dobu
12 měsíců)
Distribuce celkem 480 balení sušeného mléka pro nejzranitelnější syrské a libanonské rodiny
s dětmi ve věku 1–5 let (pravidelně každý měsíc po dobu 8 měsíců; v průměru 30 rodin
po 2 baleních každý měsíc)
Distribuce celkem 720 balení dětských plen pro nejzranitelnější syrské a libanonské rodiny
s dětmi ve věku 1–5 let (pravidelně každý měsíc po dobu 8 měsíců; v průměru 30 rodin
po 3 baleních každý měsíc)

Celkový rozpočet projektu 2019: 4 539 649,25 Kč
Partneři: Ministerstvo zahraničních věcí ČR; LSESD – Merath (Middle East Revive and Thrive),
Tahaddi
Jordánsko: Zvyšování dostupnosti psychosociální péče a ochrany práv dětí v oblasti Zarqa
Podpora syrských uprchlíků v Jordánsku se soustředí v rámci nově založeného komunitního centra,
které slouží syrským uprchlíkům i hostitelské komunitě. Zaměřuje se na psychosociální pomoc a
volnočasové kurzy ve městě Zarqa pro děti i dospělé. Nově založené komunitní centrum poskytuje
kromě přímé psychosociální pomoci kurzy keramiky, zumby, angličtiny či sportovní kroužky. Důraz je
kladen na to, že kurzy vedou (za finanční odměnu) dobrovolníci z řad komunity.
Celkový rozpočet projektu 2018: 4 996 480,15 Kč
Partneři: Luterský světový svaz Jordánsko (LWF)
Myanmar (Barma): Posílení odolnosti krizí zasažených komunit v Arakanském státě
Záměr projektu: Přispět ke zvýšení odolnosti vnitřně přesídlených osob a hostitelských komunit
v Arakanském státě
Příjemci pomoci:







3 opravené školy pro 954 žáků v oblasti Mrauk U a Ponnagyun,
podpora 25 učitelů (8 žen) z 3 opravených škol v oblasti Mrauk U a Ponnagyun,
byly předány školní pomůcky pro 954 studentů z cílových oblastí,
150 osob z řad Rohingů a Rakhinů nabylo dovednosti v podnikání a podnikovém plánování,
dohromady 150 mladých lidí vyškolených v šití, opravě motorek, kadeřnictví, v opravě a šití
rybářských sítí,
108 lidí (63 žen) podpořeno v drobném podnikání (školení, materiální nebo finanční pomoc,
rozvoj obchodního plánu),
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byly sjednány 3 schémata podpory sociální soudržnosti mezi muslimskými a rakhinskými
vesnicemi skrze společně prospěšné projekty, jako například výstavba společné silnice a
mostu.

Celkový rozpočet projektu 2019: 8 191 321,50 Kč
Partneři: Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Luterský světový svaz Myanmar
Web: https://www.diakoniespolu.cz/co-delame/deti-a-mladez/myanmar/
Kambodža: Adaptace zemědělství na změny klimatu
Záměr projektu: Přispět ke spravedlivému rozvoji Kambodže prostřednictvím zvýšení odolnosti vůči
katastrofám, připravenosti na katastrofy a zvládání jejich následků a adaptaci na změny klimatu.
Příjemci pomoci: 807 mužů, 931 žen, 23 mladých mužů, 53 mladých žen, 273 chlapců, 310 dívek,
14 osob se zdravotním postižením.








zvýšeno povědomí o konceptech snižování rizik katastrof (DRR – Disaster Risk Reduction)
a adaptability na změny klimatu (CCA – Climate Change Adaptiveness) u 647 dětí, mládeže
a členů místních komunit,
24 studentských skupin bylo vyškoleno okresu Phnum Kravanh bylo aktivně zapojeno
do tvorby plánu rozvoje vesnice a následného investičního plánu,
573 studentů z 5 škol a 388 členů komunit se zúčastnilo osvětových akci, které byly
uspořádány studentskými skupinami,
55 domácnosti bylo podpořeno ve sběru dešťové vody,
50 domácností obdrželo solární panely,
194 členů komunit má možnost využívat 2 nově vybudované vodní rezervoáry,
26 vzorových domácností bylo vybráno, proškoleno a podpořeno v nových zemědělských
technikách.

Celkový rozpočet projektu 2019: 2 649 025,76 Kč
Partneři: Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Life With Dignity
Web: https://www.diakoniespolu.cz/co-delame/farmari-a-farmarky/farmari-v-kambodzi/

Rozvojové projekty
Kambodža: Akční program podpory živobytí
Popis projektu:
Projekt se převážně zaměřuje na provincii Kampong Speu, která je jednou z kambodžských provincií
výrazně zasaženými přírodními katastrofami a klimatickými změnami. Navíc většina lidí je ve
srovnání s jinými provinciemi v zemi více ohrožená chudobou a absolutní chudobou (méně než
2 dolary na den). Obyvatelé provincie Kampong Speu mají omezený přístup ke vzdělání, postrádají
zemědělské dovednosti, mají nízké příjmy, žijí ve velmi odlehlých oblastech a postrádají vazby na trh.
Za účelem řešení těchto problémů projekt přispívá k budování kapacit v různých odvětvích a
seskupování farmářů do kooperativ. Kooperativy se dále vzdělávají v odvětví podnikání, finančního
managementu, prodejních a marketingových dovedností, pěstování plodin odolných vůči klimatickým
změnám a využívání odolných technologií.
Cíle projektu: Zvýšení socioekonomického statusu zapojených domácností se zvláštním důrazem
na ženy a osoby s postižením a zvýšení odolnosti komunit vůči klimatickým změnám a katastrofám.
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Partneři: Lokální nezisková Organizace Live With Dignity (LWD)
Z projektu přímo těžilo 7 932 (z toho 3 172 žen) obyvatel cílových lokalit. Mezi přímé cílové skupiny
v cílových lokalitách patřili:








domácnosti zahrnuté do kategorizace ID-Poor (skupiny 1 a 2);
nejchudší domácnosti, které nejsou do kategorizace ID-Poor zahrnuté;
ženy, domácnosti, kde je žena hlavní živitelkou;
děti;
lidé se zdravotním a mentálním hendikepem;
staří lidé;
příslušníci etnických minorit.

Výstupy:





založeno 12 malých podnikání (získány 3 dlouhodobé smlouvy na dodávání organických
produktů)
postavena 2 malá tržiště kooperativ.
412 partnerských domácnosti nabylo technické vědomosti k přizpůsobení jejich zemědělských
technik ke klimatickým změnám jako například pěstování zeleniny, chov drůbeže a propojení
živočišně a zemědělské výroby.
12 nově postavených infrastrukturních staveb: 3 silnice, 2 školy, 4 komunální rybníky, vodní
rezervoár, stavidlo a jeden zavlažovací kanál.

Celkový rozpočet projektu 2019: 22 397 265,04 Kč
Partneři: Česká rozvojová Agentura, Live With Dignity (Lokální nezisková organizace),
Další donoři: Australian Lutheran World Service, Danish Church Aid, Bread for the world, ICCO.
Projekt EU Aid Volunteers ACTing Against Disaster Risks
Záměr projektu: Ochrana před přírodními riziky a katastrofami
Popis projektu:
Projekt měl hlavní 3 specifické cíle.
1. Úspěšné a efektivní vyslání 8 evropských humanitárních dobrovolníků, kteří přispěli
k posílení 5 místních nevládních neziskových organizací v oblasti humanitární odezvy, DRR
a odolnosti vůči katastrofám.
2. Posílení manažerských a odborných kapacit 5 místních neziskových organizací v oblasti
poskytování humanitární pomoci tisícům členům zranitelných komunit, snižování rizika
katastrof a zvyšování odolnosti místních komunit skrze budování kapacit, které zajistili
vyslaní evropští dobrovolníci a online dobrovolníci, plnící jejich úkoly.
3. Zvýšené povědomí o iniciativě EU Aid Volunteers a zapojených organizací skrze vizibilitu
a komunikaci včetně vyslání 5 seniorních dobrovolníků - expertů v oblasti komunikace. Tento
cíl byl realizován našimi partnery.
V roce 2019 Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE pořádalo závěrečnou
rekapitulační konferenci, které se zúčastnili zástupci všech vysílajících a hostitelských organizací
a univerzit spolu s dobrovolníky. Při této příležitosti proběhlo i první promítání celovečerního
dokumentu Sandra v Ugandě, který se natáčel spolu s naší dobrovolnicí v ugandském distriktu
Kabale. Dokument měl pak na podzim premiéru na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů
v Jihlavě.

2. zasedání 35. synodu ČCE (17. – 19. září 2020)

TISK 16C

Za celou dobu tohoto projektu jsme vyslali 9 dobrovolníků do 4 zemí.
Cílová skupina projektu: Pracovníci 48 místních NNO, 38 evropských humanitárních dobrovolníků,
všichni pracovníci participujících organizací
Místo realizace projektu: Etiopie, Kambodža, Uganda, Nepál a Bangladéš
Celkový rozpočet české části projektu na rok 2019: 2 913 495,00 Kč
Partneři: Česká rozvojová agentura (ČRA), EU, VOŠ Sociální CARITAS, konsorcium více než
20 organizací z ACT Aliance vedené lead partnerem ICCO – Netherlands.

Ukrajina
Název projektu: Rozvoj konceptu náhradní rodinné péče
Záměr projektu: Umožnit dětem vyrůstat v pečujícím rodinném prostředí
Popis projektu: Projekt podporoval rozvoj konceptu náhradní rodinné péče následujícími aktivitami:
1. Až pět pěstounských rodin se staralo o osm až deset dětí (na jednu rodinu).
2. Byly poskytovány služby pro zajištění řádného rozvoje dětí ve spolupráci s místním úřadem.
Byla poskytována podpora adopce a podpora služeb pro reintegraci dětí.
3. Byly poskytnuty jednoduché, skromné prostory (byty) pro zdravý rozvoj dětí.
4. Prostřednictvím školení byly posíleny kapacity třiceti již rozvinutých pěstounských rodin.
5. Byla poskytována podpora těm mladistvým, kteří z důvodu dosažení věku 18 let museli
opustit Otcův dům.
Cílová skupina projektu: Děti, které byly odebrány z biologických rodin z nejrůznějších příčin či se
biologická rodina nedokázala o ně postarat; sirotci;
Místo realizace projektu: Svatopetrivske, Kyjevský region, Ukrajina
Přímá podpora projektu na rok 2019: 390 000 Kč (celkový rozpočet projektu 2 866 393,96 Kč)
Partneři: Otcův dům
Poznámka: Otcův dům nebyl jedinou organizací, které SHRS v roce 2019 pomáhalo. Nově se
navázala spolupráce s organizací Dům milosrdenství, která se stará o opuštěné, staré, nemocné a
postižené bezdomovce z Kyjeva. SHRS podpořilo tuto organizaci částkou 30 000 Kč.

Humanitární pomoc v ČR
PREVENCE PŘED POVODNĚMI
Název projektu: Odolná obec – Příprava na mimořádné události prostřednictvím budování
odolnosti komunit, vzdělávání a sdílení zkušeností
Realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019
Program Odolná obec:
 zlepšuje připravenost českých obcí na povodně,
 zmírňuje zranitelnost českých obcí vůči těmto hrozbám (z hlediska lokality, cílových skupin,
technických kapacit),
 podporuje budování protipovodňových a preventivních opatření ve vybraných obcích,
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zlepšuje informovanost obyvatel o tom, jak jednat při povodních a jak snižovat dopady
povodní (prostřednictvím setkávání s občany, tvorbou a distribucí povodňových příruček),
vzdělává žáky základních škol v oblasti mimořádných událostí (prostřednictvím projektových
dnů pro žáky a školení pro učitele základních škol).

Příjemci pomoci: obce: Plaňany (Středočeský kraj), Rudník (Královéhradecký kraj), Štětí
a Křešice (Ústecký kraj)
Náklady projektu (2019): 2 347 176,47 Kč
Partneři: Diakonie Katastrophenhilfe, Německo
Web: www.odolnaobec.cz
V září 2019 byl zahájen pokračující projekt Odolná obec, který podpoří další 4 ohrožené obce v České
republice v tom, aby byly lépe připraveny na případné povodně v budoucnu. Projekt, který bude
realizován v následujících třech letech, podpoří realizaci protipovodňových a preventivních opatření
v obcích a zlepší osvětu občanů a žáků na základních školách. Projekt finančně podporuje Diakonie
Katastrophenhilfe. Rozpočet projektu na celé tříleté období je 333 000 EUR.
PŘÍPRAVA DOBROVOLNÍKŮ A OSVĚTA
Název projektu: Příprava dobrovolníků humanitární pomoci a osvěta veřejnosti o způsobech
ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi a o možnostech dobrovolnictví při nich
Cílem projektu bylo zvýšit odborné znalosti a dovednosti dobrovolníků, kteří pomáhají při povodních
likvidovat škody v domácnostech zasažených občanů. Za tímto účelem byla uspořádána 4 školení
k tématům poskytování psychosociální první pomoci, ochrany zdraví při práci v povodňové oblasti či
vedení humanitární základny. Projekt se zaměřil také na osvětu veřejnosti o tématech prevence a
připravenosti na povodně a období sucha.
Příjemci pomoci/výstupy projektu:
 4 školení pro dobrovolníky, 38 proškolených dobrovolníků,
 20 tematických článků a 50 mediálních výstupů na webových stránkách, sociálních sítích a
v tištěných médiích,
 příručka pro dobrovolníky Dobrovolníkův průvodce při povodních (publikována v nákladu
600 kusů, elektronicky na www.povodne.diakonie.cz),
 Video pro školy o změně klimatu a mimořádných událostech (publikováno na
www.povodne.diakonie.cz a YouTube).
Náklady projektu (2019): 357 143 Kč (dotace ve výši 250 000 Kč)
Partneři: Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Web: www.povodne.diakonie.cz
Název projektu: Příprava na mimořádné události a dobrovolnictví v jejich průběhu
Cílem projektu byla podpora akreditovaného dobrovolnického programu Střediska humanitární a
rozvojové spolupráce. Dotace byla použita na částečné pokrytí mzdových nákladů na koordinátora
dobrovolníků, který je odpovědný za práci s dobrovolníky ve Středisku - jejich proškolování a osvětu,
nábor a pravidelnou komunikaci s nimi.
Náklady projektu (2019): 82 858 Kč (dotace ve výši 58 000 Kč)
Partneři: Ministerstvo vnitra ČR
Web: www.povodne.diakonie.cz
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PODPORA KRAJŮ V OBLASTI PŘIPRAVENOSTI NA POVODNĚ
Název projektu: Podpora připravenosti na řešení mimořádných událostí v Ústeckém kraji
Cílem projektu bylo zlepšit připravenost Střediska humanitární a rozvojové spolupráce poskytovat
humanitární pomoc v případě mimořádné události (povodní) na území Ústeckého kraje.
Výstupy projektu: zhotovení mobilního ochranného oplocení pro povodňovou techniku, pravidelné
elektrorevize povodňové techniky, údržba vozu Střediska humanitární a rozvojové spolupráce
Náklady projektu (2019): 46 670 Kč (dotace ve výši 42 000 Kč)
Partneři: Ústecký kraj
Poznámka: projekt bude ukončen 31. 5. 2020
Název projektu: Zajištění organizačního a technického zázemí Diakonie ČCE pro poskytování
humanitární pomoci v případě mimořádné události na území Jihočeského kraje
Cílem projektu bylo zlepšit připravenost Střediska humanitární a rozvojové spolupráce poskytovat
humanitární pomoc v případě mimořádné události (povodní) na území Jihočeského kraje.
Výstupy projektu: oprava střechy humanitárního skladu Diakonie ČCE v Soběslavi
Náklady projektu (2019): 46 594 Kč (dotace ve výši 40 000 Kč)
Partneři: Jihočeský kraj

Osvěta v ČR
PROJEKT: SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and
Citizens in the EU
Název kampaně: Tváře migrace
Donor: EU, program DEAR (Development Education adnd Awareness Raising)
Doba trvání: březen 2019 – únor 2022
Celkový rozpočet: 2 459 560 EUR (Rozpočet Diakonie 696 923 EUR)
Rozpočet Diakonie na rok 2019: 208 190 EUR
Záměr projektu:
Tříletý osvětový projekt "Cíle udržitelného rozvoje a migrace" probíhá v sedmi zemích Evropy
ve spolupráci se šesti dalšími neziskovými organizacemi (z Řecka, Slovinska, Itálie, Belgie, Bulharska
a Slovenska). Diakonie ČCE – Středisko HRS se v tomto projektu ujalo role tzv. Lead Partnera.
Hlavním výstupem projektu je osvětová kampaň Tváře migrace, jejímž cílem je podpořit větší
porozumění a empatii k migraci u široké veřejnosti. Kampaň nabízí kontrast k často odlidšťujícímu
zobrazování migrantů a uprchlíků v médiích a poukazuje na důležitost poskytování vyváženějšího
obsahu.
V roce 2019 proběhlo několik veřejných akcí (například stánek na Václavském náměstí 17. 11.,
divadelní loutkové představení Jordánského imigranta na Refufestu, beseda se seniory v Krabčicích,
beseda v Husově domě, spoluorganizace konference Města a integrace). Probíhá kampaň na sociálních
sítích, byl natočen sociální spot na téma „Kdy jsme se stali cizinci?“, který byl spuštěn v 6 kinech
v Praze a regionech a také na sociálních sítích. Spolupracovali jsme na krátkých vidí s Pastoral
Brothers a se Českou humanitární sekcí Střediska. Videa se týkají migrace a klimatické změny. Byli
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jsme zapojeni také do přípravy a zasílání otevřených dopisů novým eurokomisařům, kteří se zabývají
otázkou migrace a připravují novou migrační dohodu (Pact on Asylum and Migration). Připravili jsme
několik studií týkajících se migrace z Blízkého východu, které jsou určeny jak novinářům, tak
politikům či široké veřejnosti. Vytvořili jsme atraktivní propagační materiál „Tváře migrace – nejsme
položky, jsme lidé“, který distribuujeme veřejnosti.

Fundraising – dárci, sbírky v roce 2019
V roce 2019 jsme na jaře pořádali Postní sbírku a oslovili farní sbory a individuální dárce z řad ČCE
i široké veřejnosti. V období Vánoc jsme pořádali sbírku na pomoc opuštěným dětem na Ukrajině.
Postní sbírka vynesla 629 114 Kč.
Kromě těchto sbírek jsme v roce 2019 měli 49 pravidelných dárců přispívajících našemu středisku
na měsíční bázi. Průměrný měsíční příspěvek je 243 Kč měsíčně. Celková výše darů od pravidelných
dárců dosáhla 143 080 Kč.
Nepravidelně, ať již jednou nebo opakovaně, našemu středisku přispělo dalších 164 individuálních
dárců. Prostřednictvím webového formuláře se nad rámec Postní sbírky a sbírky pro Otcův dům
na Ukrajině vybralo 42 820 Kč.
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