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(Komise B)

ZPRÁVA STŘEDISKA HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÉ
SPOLUPRÁCE DIAKONIE ČCE ZA ROK 2021

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 2021.
V loňském roce v našem týmu působilo 18 zaměstnanců (průměrný evidenční počet ve fyzických
osobách), 15 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený); počet osob na DPP 4,
počet osob DPČ 1).
Náklady 2021
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní služby

2 024 912,59

Výnosy 2021
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy (z toho zúčtování

42 063 382,28

fondů: 1 665 362,87)

11 760 295,32
46 884,56

Přijaté příspěvky (dary tuzemské
a zahraniční)
Provozní dotace

(z toho dary: 2 122 783,24)

Odpisy, prodaný
majetek, rezervy
Poskytnuté příspěvky

197 900,00
1 746 598,61
7 904 745,78
48 982 315,13

2 655 364,29
17 145,00
263 575,50

Náklady celkem
58 831 559,52
Hospodářský výsledek roku 2021*

Výnosy celkem

58 831 559,52
0,00

* Do fondu 912200 Fond Dary na provoz střediska se za rok 2021 pro použití v dalších letech
připsalo 797 010,69 Kč.

Humanitární pomoc v ČR
V České republice HRS poskytovalo humanitární pomoc občanům, které zasáhlo ničivé tornádo
v červnu 2021. Svou pomoc soustředilo na pomoc v obci Hrušky, kde provádělo monitoring zasažených
domácností (celkem zmonitorovalo 233 domácností), zajišťovalo dobrovolnickou manuální pomoc,
první psychickou podporu i odbornou psychologickou pomoc. Ve třech vlnách poskytlo finanční
podporu zasaženým občanům v celkové výši 23 mil Kč. Zapojilo se do činnosti konsorcia neziskových
organizací a nadací (ADRA, Člověk v tísni, Donio, Karel Komárek Family Foundation, Nadace Via,
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Nadace ČEZ, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci Karla Janečka, Nadace Partnerství
a další) za účelem spolupráce a koordinace finanční pomoci zasaženým občanům. Humanitární pomoc
HRS poskytovalo až do konce roku 2021 (a v jejím poskytování pokračovalo i v roce 2022). Za svou
humanitární práci po tornádu na jižní Moravě získalo HRS dvě ocenění – pamětní bronzovou medaili
hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha (9. 12. 2021) a Cenu Fóra dárců v kategorii “Zvláštní
uznání Fóra dárců za rychlou a efektivní pomoc na jižní Moravě” (25. 11. 2021). Souhrnná zpráva
o humanitární pomoci HRS po tornádu je přílohou této zprávy.
V roce 2021 také pokračovalo v realizaci tříletého projektu Odolná obec (v roce 2021 byl rozpočet
projektu 2 633 504 Kč), který HRS realizuje díky podpoře Diakonie Katastrophenhilfe. V rámci tohoto
projektu pokračovala podpora 4 obcí v ČR (Rumburk, Kamýk nad Vltavou, Chodouny, Hrobce), které
mají opakované zkušenosti s povodněmi. Díky projektu byla v obcích podpořena řada preventivních
opatření (odvodnění problematických míst, dovybavení dobrovolných hasičů, modernizace varovných
systémů, zpracování digitálních povodňových plánů) a podpořena osvěta občanů. Pro děti HRS
realizovalo projektové dny, které je seznamovaly s mimořádnými událostmi a s tím, jak mají během nich
bezpečně jednat.
Pokračovala také příprava dobrovolníků HRS v rámci akreditovaného programu “Příprava na
mimořádné události a dobrovolnictví v jejich průběhu”, který dobrovolníky připravuje na pomoc při
krizových událostech. Nově získalo středisko HRS akreditaci pro dobrovolnický program “Věnuji čas
krajině”, který zapojuje mladé lidi do péče o krajinu s cílem podporovat v krajině taková opatření, která
budou zlepšovat zadržování vody a snižovat riziko přívalových povodní a sucha.

Zahraniční humanitární a rozvojová spolupráce
V oblasti zahraničních humanitárních a rozvojových projektů HRS působilo v těchto zemích: Libanon,
Jordánsko, Kambodža, Vietnam, Myanmar, Bangladéš, Mauritánie a v menším rozsahu i na Ukrajině.
Celkový objem prostředků na tyto aktivity se pohyboval lehce pod částkou 40 milionů Kč, přičemž
hlavními donory bylo MZV a MV ČR a Česká rozvojová agentura (ČRA). Jedná se o udržení a
konsolidaci nárůstu prostředků/projektů, kterého se podařilo docílit v letech 2019 a 2020. HRS se
podařilo získat nově i menší finanční zdroje OSN (UNDP) a významně rozšířit působení v Kambodži,
kde má jediné přímé zahraniční zastoupení a stalo se jedním z hlavních aktérů oficiální české rozvojové
spolupráce. V této oblasti získalo i významné ocenění – Cenu ČRA za projekt na podporu menstruačního
zdraví žen a dívek, který zvítězil v konkurenci všech ostatních českých organizací. Dařila se také
spolupráce na zdravotnických projektech (vybavení dvou provinčních zdravotních center a školení
personálu) v Mauretánii v rámci programu Medevac, kde se implementačním partnerem stal Světový
luterský svaz (LWF). V rámci Postní sbírky pokračovala podpora práce komunitního centra Tahaddi,
zaměřená na předškolní vzdělávání dětí v sociálně vyloučené lokalitě jižního Bejrútu, kde probíhá již
šestým rokem humanitární projekt financovaný MZV ČR. HRS se dále věnovalo podpoře vietnamského
partnera v oblasti podpory práv dětí skrze advokační činnost a konkrétní právní služby a skrze tuto
spolupráci podporovalo legislativní reformu v této oblasti. Jako v minulých letech se HRS také věnovalo
práci s rohingskými uprchlíky v Myanmaru a Bangladéši skrze místní partnery.
Trvalo výzvou pro činnost HRS v zahraničí zůstává otázka finanční stability, resp. víceletého
financování v ne zcela stabilním a předvídatelném systému státních dotačních programů. Středisko se
dlouhodobě snaží o diverzifikaci donorů a získání většího podílu zahraničního financování. Cesta je to
ovšem poměrně dlouhá a neobejde se bez investic do vnitřních zdrojů, které není vždy snadné zajistit.
Detailnější informace a aktuality k jednotlivým zemím viz. prosím www.diakoniespolu.cz
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Osvěta v ČR a dalších šesti evropských zemích
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 2020: 6 450 000 Kč (243 200 EUR)
Záměr projektu:
Na projektu „Faces of Migration“ pracuje pod naším vedením od roku 2019 7 partnerských organizací
ze 7 evropských zemí. Naším hlavním cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o udržitelném rozvoji
a souvislostech s tématem migrace prostřednictvím workshopů, veřejných akcí, online kampaní
a dalších akcí. Vyzýváme také politické zastoupení na národní a evropské úrovni k aktivnímu přístupu
k politikám vedoucím k systematickému a inkluzivnímu řešení situace migrantů a uprchlíků a
uvědomění si, že bez řešení otázek migrace není možná udržitelná budoucnost. Prostřednictvím
komunikační strategie založené na naději chceme změnit narativ, který je, pokud jde o migrační
tématiku, obecně poněkud negativní. Věříme, že kampaně, které nabízejí řešení, spíše než aby
poukazovaly na problémy, kampaň vyjadřující to, za čím stojíme, spíše než to, proti čemu jsme, motivuje
lidi, aby byli otevřeni poslouchat, pracovat na řešeních, být solidární s jinými zeměmi, jinými lidmi.
Během třetího roku realizace jsme se soustředili především na kampaňové nástroje v oblasti osvěty
o propojení témat udržitelného rozvoje, migrace a mezinárodní rozvojové spolupráce. Připravili jsme
množství akcí pro mládež, širokou veřejnost i politické představitele především na evropské úrovni.
Připravili jsme pod-kampaň Pálí vás to, která zahrnovala krátká osvětová videa s názvem Maličkosti,
krátký video spot “Praotec Čech, který byl vysílán ve všech kinech sítě Cinema City v České republice
a také na sociálních sítích, kde jej shlédlo několik set tisíc lidí. Zorganizovali jsme sérii workshopů
založených na metodách neformálního, zážitkového vzdělávání, dvě školení “V onlinu jako ryba ve
vodě”, dva workshopy pro Dny udržitelnosti na Gymnáziu Na Zatlance na témata jídlo a klimatická
migrace. Pro nejen evangelickou mládež jsme uspořádali několik akcí v rámci Sjezdu nejen evangelické
mládeže v Táboře, jednalo se o témata Zachraň jídlo a život uprchlíka. O zahraniční spolupráci a jejich
důležitosti jsme mluvili i na seniorátním setkání mládeže ve Velenicích. Podpořili jsme 5 akcí pro
veřejnost, pořádané skupinami mladých lidí v krajích. Tyto akce se zabývaly tématy Násilí na ženách –
problém nás všech (diskuze a kurz moderní sebeobrany), aktivním občanství k ochraně klimatu (smysl
komunitních projektů s globálním dosahem), kávový workshop – problematika pěstitelských zemí
zaměřených na export kávových zrn.
Zúčastnili jsme se veřejných akcí jako například SWAP Prague nebo Jarmark na Náměstí Míru, kde
jsme instalovali interaktivní infostánek, kde jsme, mimo jiné, představili interaktivní hry a kvízy pro
mladé i starší. Tyto „hry“ jsme také dále poskytli ostatním organizacím zabývajícím se migrací a inkluzí.
Dále jsme podpořili cestu novináře Jiřího Pasze, který zdokumentoval projet Diakonie v Mauretánii.
Na základě této cesty také Jiří Pasz vedl workshop pro studenty žurnalistiky na téma, jak se stát
novinářem a nezbláznit se (novinářská etika, etická fotka a prezentace chudoby v médiích).
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Spolu s našimi zahraničními partnery jsme také publikovali množství podkladových studií, které jsou
určeny především odborné veřejnosti a politickým představitelům. Zároveň jsme výsledky
vycházejících z našich studií presentovali politickým představitelům Evropského parlamentu a dalších
relevantních úřadů.
Veškeré informace lze získat na https://tvaremigrace.cz/ a https://gcap.global/faces-of-migration/, dále
také na Facebooku a Instagramu našeho střediska.

Fundraising – dárci, sbírky v roce 2021
Celkový objem vyfundraisovaných peněz v roce 2021 přesáhl částku 33 mil 500 tis. Kč. Tuto částku
naše středisko vybralo především od individuálních dárců a hlavní podíl na ní má veřejná sbírka na
pomoc lidem po tornádu na jižní Moravě. Nejzásadnějším komunikačním počinem byla vedle práce na
Moravě po tornádu propagace Postní sbírky pro Libanon a příprava vydání Postní kuchařky.
Postní sbírka
V roce 2021 bylo našim fundraisingovým cílem zvýšit výnos Postní sbírky a to tím, že se do sbírky
zapojí více individuálních dárců mimo sbory ČCE. Do propagace sbírky jsme zapojili vyslance dobré
vůle z řad populárních osobností – např. Dana Morávková, Radim Fiala, David Vávra a další.
K propagaci sbírky jsme využili kampaň na sociálních sítích, inzerci v tištěných magazínech
a v pražském metru. Uspořádali jsme také benefiční aukci uměleckých děl. Cíl se podařilo naplnit.
Postní sbírka, jejíž výtěžek podpořil komunitní vzdělávací centrum Tahaddi v Libanonu, vynesla
v souhrnu 1 178 975,00 Kč.
Sbírka pro lidi zasažené tornádem
V reakci na tornádo, které zasáhlo 24. 6. jižní Moravu, jsme vyhlásili mimořádnou veřejnou
sbírku na pomoc lidem, které tato katastrofa zasáhla. Do této sbírky vložil povšechný sbor ČCE na
začátku 500 tis. Kč. Díky velmi dobré spolupráci s ústředím ČCE a ředitelstvím Diakonie se podařilo
povědomí o sbírce a práci Diakonie na místě rozšířit mezi širokou veřejnost. Celkem se na pomoc
lidem po tornádu vybralo 31 190 000 Kč.
Administrace sbírek pro další organizace
Na žádost ČCE naše středisko posloužilo jako administrátor církevní sbírky na pomoc lidem
v Německu, které zasáhly ničivé povodně. Výnos této sbírky činil 653 tisíc Kč a byl převeden na
účet Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – Diakonie RWL.
Dále jsme ve spolupráci s Českou asociací v Řecku administrovali sbírku na pomoc lidem v Řecku po
masivních požárech na začátku srpna. Její výtěžek činil 100 tisíc Kč.
Vzhledem k intenzivní fundraisingové činnosti v létě jsme se rozhodli aktivně nevyhlašovat
předvánoční sbírku pro Otcův dům. Přesto se především díky daru 110 tis. Kč od jednoho firemního
dárce podařilo v roce 2021 pro Otcův dům shromáždit prostředky ve výši 201 tis. Kč.
Postní kuchařka pro Postní sbírku 2022
Celý rok 2021 jsme pracovali na přípravě kampaně pro Postní sbírku 2022. Jejíž výtěžek měl
putovat do komunitního centra Tahaddi do Libanonu na podporu vzdělávání dětí. Součástí kampaně je
také vydání Postní kuchařky. V listopadu a prosinci 2021 jsme spustili předprodej kuchařky
prostřednictvím portálu Donio. Výtěžek z předprodeje činil přes 170 tis. Kč a prodalo se přes 300 ks
kuchařek. Výtěžek posloužil na nákup 500 ks kuchařek od vydavatelství Smart Press a peníze, které
jsme utržili navíc půjdou do sbírky pro Libanon. Čistý výtěžek z prodeje knížky pro sbírku bude možné
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vyčíslit až ve chvíli, kdy prodáme všech 500 ks kuchařek. Vzhledem ke změně účelu Postní sbírky
2022 jsme nicméně plánovanou kampaň nespustili s ohledem na potřebu otevřít a propagovat
sbírku pro Ukrajinu.
Pravidelné dárcovství
Část příjmů z fundraisingu tvoří také pravidelní dárci. Počet pravidelných dárců střediska v roce
2021 byl 58. Počet pravidelných dárců oproti roku 2020 se prakticky nezměnil. Nezměnila se ani
výše průměrného měsíčního příspěvku. Příjmy od pravidelných dárců tak v roce 2021 dosáhly
184 tisíc Kč.
Firemní dárcovství
Díky sbírce po tornádu se podařilo navázat prvotní kontakt s několika významnými firemními dárci
– např. se společností GSK, PS Brno, Stora Enso. Dvě společnosti – Samsung a Strakonický pivovar
podpořily vydání Postní kuchařky. Plánujeme tento segment fundraisingu v následujících letech rozvíjet.

Srdečně Vám děkujeme za Vaši podporu,
s pozdravem

Kristina Ambrožová
ředitelka střediska

