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Vážení přátelé a příznivci UNICEF,
dětství jako jedinečné, zásadní a neopakovatelné období lidského života
si zaslouží zvláštní ochranu. Principy zakotvené v Úmluvě o právech
dítěte jsou odrazem přesvědčení, že pomoc dětem by neměla být
nahodilým aktem soucitu, protože na život, zdraví, vzdělání, rodinu a
ochranu má právo každé dítě na světě.
I v roce 2019 byl UNICEF všude tam, kde životy a budoucnost dětí
ohrožují závažné nemoci, extrémní chudoba, války a přírodní katastrofy,
naši pracovníci působili i na nejizolovanějších a nejnebezpečnějších místech planety, aby ohroženým
dětem zajistili pitnou vodu, výživnou stravu, bezpečné přístřeší a zdravotní péči. Smyslem naší práce je
však mnohem více než samotné přežití: věříme, že přístup všech dětí ke vzdělání, jejich ochrana před
násilím a zneužíváním, osvěta k odpovědnému rodičovství a rozvoj ekonomické soběstačnosti na místě
pomáhají řešit závažné problémy, kterým čelíme jako celé lidstvo.
Programy UNICEF zachrání každý rok miliony dětských životů. Miliony, které se však skládají
z jednotlivých tváří, jmen a příběhů. Jedním z příběhů, jehož spoluautory jsou také příznivci českého
UNICEF, je příběh malého mnicha Dorjiho z Bhútánu. Dorji se narodil s postižením nohou, které
v Bhútánu nebylo možné operovat, a ve věku pouhých deseti let vstoupil do kláštera. Díky pomoci
našich dárců jsme mohli nejenom vybudovat zdroj pitné vody a umývárnu pro všechny malé mnichy
v klášteře, ale také zajistit Dorjimu ortopedickou operaci, ze které se úspěšně zotavuje.
V roce 2019 jsme se na naše dárce a firemní partnery obraceli s prosbou o podporu humanitární
pomoci v Sýrii a okolních zemích, kde v důsledku devět let trvajícího konfliktu strádá více než 17
milionů lidí (8 milionů dětí), a v Mosambiku, kde bylo třeba pomoci po cyklónech Idai a Keneth, a o
podporu projektů Nezávadná voda a hygiena, Dobrý start do života, Děti ve válce a Boj proti
podvýživě. S pomocí pravidelné podpory Přátel dětí mohl UNICEF okamžitě reagovat v případě
přírodní nebo válečné katastrofy kdekoliv ve světě a zajistit vše potřebné pro přežití dětí. S podporou
našich dobrovolníků jsme mohli snáze zajistit řadu benefičních akcí – Velkého vodního večera,
benefiční aukce panenek známých osobností, Pečení pro život při Zlín Film Festivalu, adventního
koncertu FOK a mnoha dalších. Podpory Vás všech si velice vážíme!
Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří nám pomáháte zlepšovat situaci strádajících dětí: každému ze
46 047 dárců, které jsme v roce 2019 měli, partnerům, školám a firmám, které nás podporují,
dobrovolníkům, bez nichž bychom nemohli naši práci vykonávat v takovém rozsahu, i členům týmu
UNICEF.
Děkujeme!

Pavla Gomba
Výkonná ředitelka UNICEF ČR
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30 LET ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE
Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným
shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989. Od té doby
ji postupně ratifikovala většina států světa (ČR v roce
1991, resp. 1993), a stala se tak nejšíře přijatou
smlouvou o lidských právech v historii.
Přijetím Úmluvy o právech dítěte na sebe vlády
jednotlivých zemí vzaly povinnost zařadit práva v ní
obsažená do legislativních norem ve svých zemích a
zavázaly se přihlížet při všech svých rozhodnutích
k nejlepšímu zájmu dětí. Pravidelně také musí Výboru
pro práva dětí OSN podávat podrobné zprávy o stavu
dětí ve svých zemích, poté je před tímto Výborem
obhájit a následně podle přijatých závěrů Výboru event. i
sjednat nápravu v oblastech, ve kterých situace dětí není
v souladu s Úmluvou. Ani Česká republika není z tohoto
pravidla výjimkou.
Za uplynulých 30 let se podařilo v životech dětí
dosáhnout mnoha významných úspěchů – počet úmrtí
dětí ve věku do 5 let se podařilo snížit o 60 procent
(z 12,5 milionu na 5,3 milionu ročně), počet dětí, které
nemohou sedět ve školních lavicích, je nižší o 66 milionů
(ze 125 milionů na 59 milionů), čím dál více dětí dnes
žije lépe a zdravěji. Miliony dětí v nejchudších zemích
však stále ještě umírají na nemoci, jimž lze jednoduše
předcházet, nemají přístup ke vzdělání, strádají
nedostatkem pitné vody, jsou nejrůznějšími způsoby
diskriminovány, vykořisťovány a týrány. A objevují se
nové hrozby, kterým děti musejí stále častěji čelit:
klimatické změny, zneužívání technologií, kyberšikana.

Úmluva o právech dítěte obsahuje celkem
54 článků. Dítětem se podle ní „rozumí
každá lidská bytost mladší 18 let“ (čl. 1
Úmluvy). Celá Úmluva je formulována
velice pečlivě, s přihlédnutím ke všem
kulturní, náboženským, etnickým,
politickým, ekonomickým i dalším
odlišnostem mezi jednotlivými státy, národy
a národnostními skupinami.
Jednotlivá práva jsou formulována tak, aby
z nich bylo patrné, že jsou součástí celého
komplexu práv, zajišťujících optimální
rozvoj všech osobnostních předpokladů
dítěte, a zároveň tak, aby se dílčí základní
práva mohla stát oporou pro ochranu života a
rozvoj dětí i v méně rozvinutých zemích.
Úmluvu pokrývá 4 široké kategorie práv:
• Práva na život a přežití (právo na život,
přiměřenou životní úroveň, bydlení, výživu,
zdravotní péči, atd.).
• Práva na osobní rozvoj (právo na
vzdělání, svobodu myšlení a náboženství,
přístup k informacím, ale také právo na hru a
zábavu).
• Práva na ochranu (právo na ochranu proti
všem druhům krutosti, vykořisťo-vání a
zneužívání, svévolnému oddělení od rodiny,
ale např. i právo na ochranu proti
poškozování v systému trestního práva).
• Participační práva (právo dětí svobodně
vyjádřit své názory a mít slovo
v záležitostech ovlivňujících jejich život).

V den výročí přijetí Úmluvy připravil český UNICEF několik připomenutí: Odpoledne 20. listopadu
mohli kolemjdoucí před sídlem UNICEF ČR v Rytířské ulici v Praze napsat své vzkazy, co je podle
jejich názoru potřeba ve světě ještě udělat pro děti. Večer se rozsvítily Tančící dům a Petřínská
rozhledna modrou barvou UNICEF, a Praha se tak připojila ke kampani „Light Up Blue“, kdy se na
počest 30. výročí Úmluvy rozzářila modře význačná místa v řadě hlavních metropolí – Pantheon v
Paříži, Akropolis v Athénách, skalní město Petra v Jordánsku nebo Empire State Building v New
Yorku.
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KRIZOVÉ SITUACE V ROCE 2019

UNICEF aktivně působí ve 190 zemích a oblastech světa, z nichž ve 150 rozvíjí projekty rozvojové a
neodkladné pomoci. Největší část pomoci je poskytována dětem žijícím v oblastech přírodních a
válečných katastrof a v nejchudších zemích s vysokou dětskou úmrtností.

V roce 2019 zasahoval UNICEF ve 181 krizových situacích v 96 zemích, kde mj. zajistil:
bezpečný porod pro 28 milionů dětí, prevenci podvýživy pro 307 milionů dětí mladších pěti
let a léčbu těžké akutní podvýživy pro 4,1 milionu dětí. Přístup k nezávadné vodě zajistil pro
18,3 milionu lidí, přístup k hygieně a sanitaci pro dalších 15,5 milionů lidí, ve 49 zemích
rozšířil tyto své projekty o oblast zdraví a hygieny dospívajících dívek, včetně přímé podpory
20 495 škol. Pro 17 milionů dětí, kterým krize znemožnily navštěvovat školu, zajistil přístup
k náhradnímu vzdělávání a dalším 4 milionům dospívajících dětí a mladých lidí poskytl
vzdělání prostřednictvím projektů zaměřených na rozvoj profesních dovedností. V rámci
programů na ochranu dětí poskytl 5,7 milionům dospívajícím dívkám prostřednictvím
projektů zaměřených na prevenci předčasných sňatků důležité poznatky a osvětové informace,
vysvětlující rizika časných těhotenství a porodů pro jejich zdraví.
Nejvážnější krize:
Ukrajina
Konflikt na východní Ukrajině trvá již 5 let a strádá jím 3,4 milionu lidí, včetně 430 000 dětí. Konflikt
přímo ohrožuje jejich fyzické i psychické zdraví a vážně omezuje jejich přístup i k základním službám
– ke kvalitní zdravotní péči, bezpečnému prostředí ve školách, psychosociální podpoře i k nezávadné
vodě.
Krize ve Venezuele
Vážná socioekonomická a politická krize ve Venezuele způsobila, že humanitární pomoc potřebuje na
7 milionů lidí – v zemi samotné i v zemích sousedních, kam mnozí uprchli. V roce 2020 bude v celé
Latinské Americe a Karibiku potřebovat pomoc 6,5 milionu lidí včetně 1,9 milionu dětí.
Krize v centrálním Sahelu (Burkina Faso, Mali, Niger)
Vzrůstající nebezpečí a násilí v zemích centrálního Sahelu způsobily nebývalý nárůst vysídlování
obyvatel a další zhoršení již tak špatné humanitární situace – těžkou akutní podvýživou je ohroženo
721 000 dětí ve věku do 5 let. Zvýšené násilí v posledních třech letech je také důvodem
šestinásobného nárůstu uzavírání škol (v zemích centrálního Sahelu bylo již zavřeno více než 3 000
škol, což postihlo 310 000 dětí a 15 000 učitelů).
Sýrie a okolní země
Devět let válečného konfliktu v Sýrii způsobilo obrovskou potřebu humanitární pomoci co do rozsahu,
závažnosti i složitosti jejího poskytování. Jen v samotné Sýrii potřebuje humanitární pomoc 11,7
milionu lidí (více než polovina populace), z nichž 5,6 milionu jsou děti. Dalších 5,6 milionu lidí (2,5
milionu dětí) je registrováno jako uprchlíci v sousedních zemích (Turecko, Libanon, Jordánsko, Irák a
Egypt).
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Afghánistán
Vlivem ozbrojeného konfliktu, přírodních katastrof a obrovské chudoby narůstá potřeba humanitární
pomoci také v Afghánistánu – humanitární pomoc a ochranu zde potřebuje 9,4 milionu lidí, z nichž
téměř 5,1 milionu jsou děti.
Severní Korea
Humanitární situace v Korejské lidově demokratické republice se dlouhodobě vyznačuje chronickou
potravinovou nedostatečností a nedostatečným přístupem k základní péči a službám. Více než třetina
populace nemá přístup k nezávadné pitné vodě.
Rohingové v Bangladéši a Myanmaru
Kritická je také situace stovek tisíc Rohingů, kteří z důvodu etnického násilí, jež vyvrcholilo v roce
2017, byli nuceni opustit své domovy v Myanmaru a uprchnout do sousedního Bangladéše. Jen do září
2019 jich na jihovýchodě Bangladéše v distriktu přístavního města Cox’s Bazar žilo již 910 000.
Přežívají v nuzných podmínkách v uprchlických táborech a nutně potřebují humanitární pomoc a
ochranu – stejně jako 905 000 Rohingů, kteří z Myanmaru neodešli nebo nemohli odejít.
Jemen
V Jemenu způsobil pět let trvající konflikt největší humanitární katastrofu současnosti – humanitární
pomoc potřebuje více než 24 milionu lidí (87 % populace), z nichž polovina jsou děti. 3,6 milionu lidí
je vnitřně vysídleno, 18 milionů lidí nemá přístup k nezávadné vodě, těžkými formami akutní
podvýživy strádá téměř 400 000 dětí ve věku do pěti let.
Epidemie eboly
Epidemie eboly, která v srpnu 2019 propukla v Demokratické republice Kongo, je co do počtu případů
(i úmrtí) druhou největší epidemií v historii tohoto onemocnění – do prosince 2019 na ni zemřelo
2 206 osob z celkových 3 304 potvrzených případů, z nichž více než 900 tvořily děti. Je zároveň první
epidemií, která se odehrává v oblasti ozbrojeného konfliktu. Nebezpečí, že se epidemie přelije do
sousedních zemí (Burundi, Rwanda, Jižní Súdán, Uganda), bylo vyhodnoceno jako vysoké.
Poznámka: Epidemie eboly v letech 2014 až 2016 v zemích západní Afriky – v Guineji, Sierra Leone a
Libérii – způsobila 30 000 případů onemocnění, z nichž 10 000 zemřelo.
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ČESKÁ POMOC VE RWANDĚ

Středoafrická Rwanda je jednou ze zemí, kterou český UNICEF podporuje již více než 15 let.
V posledních třech letech se česká pomoc soustředí především na snižování novorozenecké úmrtnosti
a osvětu zaměřenou na odpovědné rodičovství a
potravinovou soběstačnost v nejchudších komunitách.
Rwandě je jednou z nejchudších zemí světa. Každé desáté
narozené dítě zde umírá, 37 % dětí trpí chronickou
podvýživou, pouhá 3 % dětí dokončí střední školu.
Z příspěvku českých dárců ve výši 3 102 250 Kč UNICEF
pomohl vybavit novorozenecká oddělení v 18 okresních
nemocnicích a prostřednictvím školení zdravotnického
Speciální jednotka pro nedonošené
personálu a klinického mentoringu zlepšil péči o předčasně
děti v nemocnici v Gahini.
narozené děti celkem v 75 zdravotnických střediscích.
Projekt Rapid SMS založený na vyškolených
dobrovolnících v jednotlivých komunitách významně snižuje mateřskou a novorozeneckou úmrtnost.
Díky rozšíření kapacity čističky vody a vybudování veřejných vodovodů pro 60 tisíc lidí v oblasti
Mahema již děti nemusejí putovat dlouhé kilometry za vodou k řece Akagera, která je závadná a kde
je navíc ohrožovali krokodýli. Díky nezávadné vodě v celé oblasti dramaticky poklesla nemocnost a
úmrtnost dětí na bakteriální a parazitární onemocnění.
Tyto programy jsou spojeny také s dlouhodobými aktivitami zaměřenými na správnou výživu a
hygienu, odpovědné rodičovství, komunitní spoření žen a pěstování zeleniny či chov koz.
O výsledcích české pomoci se přímo na místě přesvědčili zástupci a dárci českého UNICEF za účasti
vyslance Patrika Eliáše, youtubera Karla Kováře, režiséra Václava Marhoula a ředitelky UNICEF ČR
Pavly Gomba.
Vyslanec dobré vůle UNICEF Patrik Eliáš shrnul své dojmy z mise takto: „Každý den ve Rwandě byl
nabitý zážitky a setkáními se spolupracovníky UNICEF v terénu. Potěšilo mě, že UNICEF je schopen i
v komunitách bez elektřiny zajistit očkování nejmenších dětí, které je ochrání před infekčními
nemocemi. Asi nejvíc mě zaujal projekt úpravny vody, která čistí vodu z řeky Akagera a aktuálně
rozvádí bezpečnou, pitnou vodu pro 60 tisíc lidí žijících nejenom v uprchlickém táboře, ale také v
okolních komunitách. Spojení „voda dává život“ v místních podmínkách platí doslova.“
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‹‹‹ Veřejné vodovody pro koncové uživatele.
Součástí projektu je také distribuce kanystrů a
budování veřejných toalet. Kvalita vody se
testuje každý týden ve všech článcích řetězce.

‹‹‹ Plovoucí zařízení pro nasávání vody z
řeky Akagera, přizpůsobené vysokým i
nízkým stavům vody.
.

‹‹‹ Účastníci mise v uprchlickém táboře
Mahema.
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ČESKÁ POMOC V BHÚTÁNU
Bhútán, konstituční demokracie se 700 tisíci obyvatel v podhůří Himálaje, je jednou ze zemí, kde
český UNICEF přímo pomáhá již více než 15 let. Programy pomoci se zaměřují na snižování
úmrtnosti žen během těhotenství a porodu, „klokaní péči“ o nejmenší děti a zajištění potřebného
zázemí – pitné vody, hygieny, vzdělání a ochrany - pro 7600 dětských mnichů, kteří vyrůstají v
bhútánských klášterech.
Z příspěvku českých dárců ve výši 4 125 334 Kč UNICEF v Bhútánu mj. zajistil speciální lůžka,
monitorovací přístroje a zaškolení zdravotnického personálu na jednotkách pro předčasně narozené
děti ve všech okresních nemocnicích. Během jediného roku tato „klokaní péče“ zachránila 387
dětských životů. Program zahrnuje také základní zdravotní péči v komunitních centrech a osvětu, při
níž vyškolené zdravotní sestry objíždějí vzdálené a těžko přístupné vesnice.
Pomoc z České republiky směřovala také do klášterů, kde právě teď žije 7 600 dětských mnichů,
z nichž nejmladším je pouhých pět let. Těmto dětem pomáháme zajištěním potřebného zázemí: pitné
vody, výživné stravy a hygienického zázemí. Ve spolupráci s místním úřadem pro správu klášterů
usiluje UNICEF také o zajištění přístupu ke vzdělání, možnosti si hrát a sportovat, stejně jako ochrany
před násilím, tělesnými tresty a všemi formami zneužívání.
Pro zlepšení přístupu k nezávadné vodě a osobní hygieně jsme dodali 50 vodních filtrů a 50
elektrických ohřívačů vody celkem do 3 klášterních škol. Tyto dodávky pomohly 2 115 dětem (680
dívkám a 1 435 chlapcům). Prostřednictvím desetidenního intenzivního výcviku jsme také vyškolili 90
mnichů – učitelů, kteří nyní v 70 klášterech učí dětské mnichy angličtinu a matematiku. Tento
program je přínosem pro více než 2 400 chlapců a 300 dívek žijících v klášterních školách. Současně
rozvíjíme osvětu k místním komunitám, aby děti vstupovaly do kláštera až ve věku, kdy toto vážné
životní rozhodnutí učiní z vlastního přesvědčení.
I když se v mnoha ohledech situace dětí v Bhútánu zlepšuje, země stále zůstává mezi nejchudšími
zeměmi světa. Každé páté dítě zde tělesně zaostává v důsledku chronické podvýživy, 44 % dětí trpí
anémií, z každého tisíce narozených dětí nyní 21 dětí umírá během prvního měsíce po narození.
Nejtíživější je situace dětských mnichů, kterých za zdmi bhútánských klášterů žije přibližně 7 000.
V roce 2019 v Bhútánu natáčela produkční společnost Frmol ve spolupráci s českým UNICEF
dokument pro pořad České televize Na cestě a při této příležitosti vytvořila o práci UNICEF
v Bhútánu devítiminutový spot, který je možné zhlédnout na youtube.
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PŘÁTELÉ DĚTÍ UNICEF

Pravidelná podpora programů na pomoc dětem v rámci projektu Přátelé dětí UNICEF je určena
primárně na dlouhodobé programy, které díky ní může UNICEF rozvíjet ve více než 150 zemích a
oblastech světa, kde trvale působí. Mezi dlouhodobé programy patří projekty zaměřené na zdraví a
výživu, vzdělání, zdravotně nezávadnou vodu a hygienu, na boj s HIV/AIDS a na ochranu dětí před
různými formami násilí, zneužívání a vykořisťování. Přátelé dětí UNICEF nepomáhají jen jednomu
dítěti, ale mnoha dětem, které v dané situaci pomoc nejvíce potřebují.
Vedle rozvoje dlouhodobých programů umožňují pravidelné měsíční příspěvky také poskytovat
okamžitou humanitární pomoc v situacích přírodní katastrofy nebo válečného konfliktu, a to
prostřednictvím finančních rezerv, které jsou díky pravidelné podpoře pro případy náhlých krizových
situací vytvářeny. UNICEF tak může distribuovat první krizovou pomoc již několik hodin po vzniku
události.
V průběhu roku 2019 se díky dobrovolným příspěvkům 20 133 Přátel dětí z České republiky podařilo
získat na podporu projektů UNICEF částku ve výši 61 373 860 Kč.
Pro oslovení široké veřejnosti a získávání dárců do programu Přátelé dětí UNICEF využíváme
nejrůznějších komunikačních kanálů – zejména televizní vysílání, webové stránky, sociální média a
elektronickou a tištěnou inzerci. Se stávajícími dárci pak komunikujeme dle jejich zájmu a potřeb –
zasílání výsledků činnosti organizace, daňových potvrzení a dalších možností zapojení se do pomoci
dětem.
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Multimediální kampaň projektu Přátelé dětí UNICEF
V roce 2019 probíhala multimediální kampaň na podporu projektu Přátelé dětí UNICEF průběžně po
celý rok. Offline akviziční část kampaně byla významně podpořena televizním vysíláním a tištěnou
inzercí v partnerských médiích, online část kampaně probíhala na sociálních sítích, zejména na FB a
webových stránkách unicef.cz.
Zejména díky velmi úspěšné DRTV kampani v zimních měsících se z řad široké veřejnosti podařilo
motivovat k pomoci dětem 3 368 nových dárců.
Díky laskavé podpoře FTV Prima bylo v průběhu roku odvysíláno celkem 394 minutových
charitativních spotů a 244 půlminutových spotů. Vystřídalo se 5 různých konceptů (vždy se jednalo o
pro bono úpravu mezinárodních spotů UNICEF Studiem Grant), jako nejúspěšnější byly vyhodnoceny
2 spoty – „Miminka“, zaměřená na snížení novorozenecké úmrtnosti, a „Jemen“, upozorňující na
současnou krizi v Jemenu.
V prosinci byl vysílán nový převzatý spot Fearless Delivery (ve verzi 30 a 60 vteřin), který je zaměřen
na každodenní distribuci humanitární pomoci UNICEF i do těch nejvíce nedostupných oblastí. Hlas
spotu propůjčil televizní moderátor FTV Prima Karel Voříšek. V roce 2019 se podařilo získat jen
z DRTV 2 320 kontaktů, z nichž se stalo 1 943 pravidelných dárců. Průměrný měsíční dar u nově
získaných dárců se ke konci roku zvýšil na 375 Kč.

„Pěšky, na kole, ze vzduchu. Doručujeme opravdovou pomoc. Děláme všechno proto, abychom se
dostali k těm, kteří nás potřebují nejvíce. Na cestách beze jména. Na nejhůře přístupných místech.
Neúnavně pracujeme, abychom splnili slib, který jsme jim dali. Ne zítra. Ale dnes. Každý den.
Tisíce dětí stále čeká na pomoc. Staňte se Přítelem dětí UNICEF a zachraňujte (s námi) životy dětí
ještě dnes.“
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ADRESNÉ OSLOVENÍ DÁRCŮ A SBÍRKY

V roce 2019 jsme adresným oslovením v České republice získali
prostředky pro podporu programů UNICEF prostřednictvím těchto
sbírek:





Nezávadná voda
Dobrý start do života
Děti ve válce
Boj proti podvýživě

▪ DM 1: Nezávadná voda
Adresné oslovení z 11. 3. 2019, kterým jsme kontaktovali 20 348
aktivních přispěvatelů, přineslo na podporu přístupu k nezávadné
vodě a hygieně celkovou částku 2 445 994 Kč. Součástí tohoto
oslovení byla ročenka Přehled roku 2019 s informacemi o činnosti
UNICEF a využití finančních prostředků.

Adresné oslovení (Direct
Mail – DM) rozesíláme
našim stálým přispěvatelům, kteří aktivně
podporují UNICEF a
reagují na jedno či více
z adresných oslovení či na
aktuální výzvy v případě
humanitární katastrofy.
Kromě toho jsme i v roce
2019 koncem roku oslovili
nové adresáty z veřejně
dostupných zdrojů, a to
v souladu s GDPR.

Čistá voda, hygiena a sanitace patří mezi největší priority v projektech UNICEF. Přestože za
posledních 25 let UNICEF spolu s místními partnery pomohl zajistit jen např. v subsaharské Africe
zdroje pitné vody pro 427 milionu lidí, pomoci je stále zapotřebí – ve světě přežívá bez pitné vody 663
milionů lidí a 159 milionů lidí je nuceno pít závadnou vodu z povrchových zdrojů. Nejvíce ohrožené
jsou děti: na nemoci způsobené nedostatkem čisté vody a hygienického zázemí denně umírá více než
700 dětí ve věku do pěti let.

↑ Pětiletý Sora žije v komunitě pastevců v oblasti North Horr v Keni. V důsledku dlouhodobého sucha
pomřelo celé jejich stádo koz, a rodina , která tak ztratila jediný zdroj obživy, nyní bojuje o přežití.
↑ V táboře Cox Bazar v Bangladéši žij osmiletý Ayas z etnika Rohingů. Chlapec ztratil oba rodiče a
každý den chodí 3 kilometry daleko s těžkými kanystry, aby nanosil vodu pro rodinu, která se ho ujala.
↑ V důsledku jevu El Niňo se zcela bez vody ocitly některé oblasti na jihu Madagaskaru. „Chodíme
sem s kamarádkou každý den ráno,“ vysvětluje jedenáctiletá Claudine, „přes noc už ale voda nestihne
natéct a my musíme filtrovat písek. Bojím se, že zítra už žádná voda nebude.“
↑ Chybělo jen málo a mezi 700 každodenních dětských obětí nedostatku vody se zařadila i malá Saba z
města Hudajdá v Jemenu. Onemocněla cholerou, která se zemí rychle šíří, a bez okamžité lékařské
pomoci, by její tělíčko, zesláblé podvýživou, nápor nemoci nezvládlo.
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▪ DM 2: Dobrý start do života
Adresné oslovení ze dne 10. 6. 2019, kterým jsme požádali 20 178 aktivních příznivců o podporu
projektu „Dobrý start do života“, přineslo výtěžek ve výši 2 005 303 Kč.
Během prvního roku života ve světě zbytečně každoročně umírá 2,6 milionu dětí z příčin způsobených
chudobou a nedostupností zdravotní péče. Více než 20 procent z nich umírá proto, že se narodily
v chudých podmínkách matce, která strádá podvýživou, a nemohly se tudíž dostatečně vyvinout. V
nejchudších zemích chybí základní léky, zdroje pitné vody i mýdlo na umytí rukou v 35 procent
nemocnic, velice kritická je situace v oblastech postižených přírodní katastrofou nebo ozbrojeným
konfliktem.
UNICEF na celém světě rozvíjí jednoduché, relativně levné, ale přitom velmi účinné programy, které
zajišťují záchranu nejmenších dětí během porodu a v kritické době po narození: dodáváme léky a
potřebné vybavení, školíme místní zdravotníky, budujeme zdroje pitné vody. Současně dbáme na
osvětu a programy odpovědného rodičovství, které přispívají ke snižování porodnosti v nejchudších
zemích.

2,6 milionu dětí každý rok zemře zbytečně na podvýživu, udušení, sepsi nebo banální infekce.
Správnou a včasnou léčbou je možné všem těmto tragédiím zabránit.

▪ DM 3: Děti ve válce
Adresné oslovení ze dne 9. 9. 2019, kterým jsme oslovili 15 761 stávajících příznivců, přineslo na
podporu projektu Děti ve válce částku ve výši 2 369 943 Kč.
Ve válkách děti ztrácejí právo na zdraví, výživu i vzdělání. Jen v průběhu uplynulého roku zahynulo
nebo bylo zraněno přes 12 000 dětí, což je nejvyšší číslo za posledních deset let. Každé šesté dítě na
Zemi teď žije v oblasti války nebo ozbrojeného konfliktu. 2 500 dětí bylo uneseno ozbrojenými
skupinami, 7 000 dětí se dívá válce tváří v tvář v první linii bojů, tisíce dívek i chlapců jsou svědky
umírání svých nejbližších.
Navzdory osobním rizikům pracovníci UNICEF v terénu zajišťují to nejdůležitější: pitnou vodu,
výživnou stravu, bezpečné přístřeší, léky a prostředky pro ošetření zraněných.
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Zastavit války neumí nikdo. Existuje ale mnoho způsobů, jak jejich dopady na děti zmírnit a naplnit
jejich právo na dětství, o což se UNICEF všemi možnými prostředky snaží.

↑ Osmiletý nigerský chlapec Harauna se dívá z okna školy, kterou ve městě Niamey podporuje
UNICEF. Ne všechny děti v Nigeru mají takové štěstí. Více než polovina jich do školy nemůže chodit
kvůli chudobě a nestabilitě v zemi, humanitární pomoc zde právě teď potřebuje 1,3 milionu dětí, mezi
které dříve patřil i Harauna. Před dvěma lety byl svědkem toho, jak byl při nočním útoku na vesnici
jeho kamarád s rodinou odvlečen ozbrojenci a jak povstalci zabíjejí vesničany. Naštěstí se mu s rodiči
podařilo uprchnout a zachránit se. I když je dnes chlapec v bezpečí, v noci jej stále ještě probouzejí
noční můry. Každodenní kontakt s vrstevníky mu pomáhá rychleji zapomenout na hrůzy, které prožil, a
díky pomoci UNICEF může pokračovat v tolik potřebném vzdělání.

▪ DM 4: Boj proti podvýživě
Adresné oslovení aktivních dárců ze dne 18. 11. 2019 přineslo na výživové programy UNICEF částku
6 056 786 Kč. S žádostí o pomoc jsme oslovili celkem 56 654 příznivců, kteří projekty UNICEF
podporují jednorázově, část dárců bylo z projektu Přátelé dětí UNICEF a z projektu Dárky pro život.
Adresné oslovení 250 000 nových potencionálních příznivců jsme rovněž rozesílali s žádostí o
podporu projektu Boj proti dětské podvýživě. Celkem přispělo 2 609 nových příznivců celkovou
částkou 1 869 741 Kč (všichni tito adresáti byli osloveni poprvé, a proto součástí žádosti byly vedle
informací o podvýživě a způsobech boje proti ní i základní informace o činnosti UNICEF a ochraně
osobních údajů).
Miliony dětí strádají a dokonce umírají v důsledku podvýživy, přestože svět produkuje dostatek
potravin, aby nasytil každého muže, ženu i dítě na Zemi. Jen zlomek těchto strádajících dětí však
umírá hlady za tak katastrofických okolností, jako je hladomor nebo válka. Dětská podvýživa není
způsobena pouze nedostatkem jídla, ale kombinací mnoha příčin: chudobou, neúrodou, nedostatečným
přísunem bílkovin a minerálů, častými infekcemi a chorobami, nedostatečnou zdravotní péčí nebo
závadnou vodou. V důsledku špatné výživy každý den umírá 14 520 dětí.
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Díky jednoduchým a relativně levným programům pomoci je možné boj s dětskou podvýživou vyhrát.
Proto v krizových oblastech a všude tam, kde jde o záchranu životů, UNICEF zřizuje výživová centra
a dodává speciální terapeutickou výživu Plumpy'Nut. Jako trvalé řešení dětské podvýživy dodáváme
rodinám postiženým suchem a neúrodou v rámci projektu „dobytčí banka“ domácí zvířata a odolné
plodiny, aby měly možnost obživy a mohly se o sebe samy postarat. S místními dobrovolníky
zajišťujeme také vzdělání a osvětu o odpovědném rodičovství. Tyto programy tak řeší problémy přímo
v místě, kde vznikají.

>>> U desetiměsíční Fatimy z oblasti
Kishim na severu Afghánistánu byla
diagnostikována akutní podvýživa. V této
těžce zkoušené zemi je UNICEF jediným
dodavatelem speciální terapeutické stravy
pro děti postižené akutní těžkou podvýživou.
V zemích, jako je Jižní Súdán, Jemen nebo
Afghánistán, čelí bezprostřední smrti
vyhladověním přes 16 milionů dětí.
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DÁRKY PRO ŽIVOT
Z podpory příznivců projektu Dárky pro život z České republiky v roce 2019 byly zakoupeny
humanitární pomůcky v celkové hodnotě 2,11 milionu Kč, které byly dodány strádajícím dětem do 68
zemí světa. Mezi dárky, kterých jste dětem darovali nejvíce, patří balíček pro záchranu životů, pitná
voda, terapeutická výživa, očkování nebo školní pomůcky.
Celkem bylo v roce 2019 s pomocí příznivců tohoto projektu z celého světa dodáno z centrálního
skladu UNICEF v Kodani přes 4,3 milionu humanitárních pomůcek v celkové hodnotě 27 milionů
USD - z toho největším příjemcem vakcín proti spalničkám byl Súdán, kam jich bylo dodáno téměř
půl milionu, Súdán a Pákistán obdržely také dodávku terapeutické výživy Plumpy’Nut v celkové
hodnotě více než 10 milionů USD.

Celosvětově projekt Dárky pro život nejvíce pomohl:
 v očkovacích programech – 1 946 296 vakcín proti dětským smrtelným nemocem,
 ve vzdělávacích a herních programech – 246 588 vzdělávacích a sportovních
pomůcek do dětských center, škol a domovů,
 ve výživových programech – 1 250 836 Dárků pro život v podobě terapeutické
výživy Plumpy’Nut, mikronutričních živin v prášku, terapeutického mléka.
Pomoc nejen českých příznivců v projektu Dárky pro život v roce 2019 znamená např.:









1 116 930 vakcín proti spalničkám,
254 656 balení terapeutické výživy Plumpy’Nut®,
371 925 balení prášku s obsahem železa,
138 878 školních batohů,
57 940 moskytiér pro celou rodinu,
31 600 věder na vodu,
20 890 mýdel.

Projekt Dárky pro život byl v roce 2019 podpořen rádiovými spoty, elektronickou i tištěnou inzercí a
elektronickými newslettery, s tematikou Dárků pro život jsme připravili informační kampaně při
příležitosti Dne matek, Dne dětí, začátku školního roku a Vánoc.
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O projektu Dárky pro život
Projekt Dárky pro život umožňuje našim příznivcům darovat skutečnou humanitární pomůcku
z centrálního skladu UNICEF, která pomůže dětem v krizových situacích k záchraně života nebo k
zlepšení jeho kvality v některé ze 150 zemí světa, kde UNICEF pracuje. Projekt je určen dárcům,
kteří si přejí, aby jejich pomoc dětem byla co nejkonkrétnější, a tak v nabídce Dárků pro život
naleznete vodní čerpadla a latríny pro malé mnichy v Bhútánu, vakcíny proti smrtelným dětským
nemocem, krizové balíčky pro rodinnou hygienu a samotné přežití v prvních hodinách po katastrofě,
stany pro krizové situace, soupravy první pomoci, oblečení, ale i věci, které by měly být součástí
každodenního života dítěte, jako jsou hračky pro nejmenší nebo školní sešity, tužky, batohy a jiné
vzdělávací, či sportovní potřeby.
Každý, kdo nakoupí Dárek pro život, od nás obdrží darovací certifikát, který mu podle jeho přání
bude zaslán v papírové nebo elektronické podobě, který může při vhodné příležitosti použít jako
dárek blízkým osobám, přátelům nebo kolegům. Kromě darovacího certifikátu obdrží každý dárce
v průběhu prvního čtvrtletí následujícího roku elektronicky potvrzení o přijetí bezúplatného plnění a
informaci o tom, kde jeho dar pomohl dětem. Zprávu o tom, jakým způsobem Dárky pro život
pomáhají dětem, naleznete na stránkách unicef.cz.
Nabídka jednotlivých položek Dárků pro život se každoročně aktualizuje podle reálných potřeb
dlouhodobých programů či aktuálně upravuje podle momentálních potřeb nastalých krizových
situací. Každý rok nabídneme našim příznivcům téměř 40 Dárků pro život, které si mohou objednat
prostřednictvím e-shopu na www.darkyprozivot.cz, tištěného a elektronického katalogu, v prodejně
UNICEF v Rytířské ulici v Praze a na benefičních akcích UNICEF, pořádaných po celé ČR.

17

ODKAZY ZE ZÁVĚTI NA DOBROČINNÉ ÚČELY
Při příležitosti Mezinárodního dne závěti (13. září) se český UNICEF
i v roce 2019 zúčastnil kampaně Měsíc dobročinné závěti, kterou již
podruhé vyhlásila Koalice za snadné dárcovství, jejímž je členem.
Cílem kampaně je informovat veřejnost o smyslu a výhodách sepsání
závěti, o všem, co je k tomuto úkonu zapotřebí a jaké typy závětí
existují – včetně odkazu pro dobročinné účely, který je vhodným
řešením pro lidi bez dědiců, jejichž majetek tak nepropadne státu.
Darů ze závěti na podporu projektů UNICEF v posledních letech
celosvětově přibývá. I v České republice stále více lidí zajímá, co se
stane s jejich majetkem po jejich odchodu ze života, a chtějí
rozhodovat o tom, komu připadne. Na prvním místě v určení, kdo
bude jejich majetek dědit, je samozřejmě rodina, ale stále více ve
svých odkazech myslí i na dobročinné účely.
Potvrzuje to výzkum veřejného mínění, který v červnu 2019 na

téma postojů obyvatel ČR k sepisování poslední vůle a
k darování ze závěti uskutečnila ve spolupráci s českým
UNICEF agentura STEM/MARK.

Darování ze závěti je
řešením pro všechny,
kdo chtějí, aby jejich
majetek (nebo jeho
část) byl prospěšný i po
jejich odchodu ze
života. A také pro lidi
bez příbuzných, kteří si
nepřejí, aby jejich
majetek propadl státu, a
sami chtějí ještě za
svého života určit, kdo
z něj bude mít
prospěch. Po lidech,
kteří zemřeli bez
dědiců nebo závěti,
každoročně propadá
majetek v průměrné
hodnotě 275 milionů
korun.

Z výzkumu vyplynulo, že poslední vůli v ČR sepsalo nebo plánuje sepsat 47 % lidí ve věku
nad 50 let. Zájem o závěť ve velké míře určují vztahy v rodině – častěji se rozhodnou sepsat
závěť lidé, kteří se po svém skonu obávají sporů mezi pozůstalými a jasným rozdělením
majetku jim chtějí předejít. 29 % respondentů se nebrání možnosti věnovat část prostředků na
charitativní účely, přičemž jako důvod uvádí 59 % z nich záměr pomoci lidem v nouzi, 22 %
finanční zabezpečenost rodiny, 20 % považuje dobročinnost za rozumný způsob, jak předejít
sporům mezi dědici. Tři čtvrtiny dotázaných se shodují, že odkazem pro dobročinné účely se
člověk stává prospěšným i po odchodu ze života, dar ze závěti na dobročinnost by zvažovala
pětina respondentů, kteří sepsali nebo hodlají sepsat závěť.
Výsledky potvrdily, že v západní Evropě jsou zatím závěti běžnější praxí než v ČR – např.
v Rakousku sepisuje nebo plánuje sepsat závěť 75 % lidí nad 50 let, přičemž 11 % v nich
pamatuje na dobročinnost.
V roce 2019 pamatovala ve své závěti na prospěch strádajících dětí v nejchudších zemích
paní Eva Frolková († 96 let), snacha moravského malíře Antoše Frolky. Celý život si velice
přála mít velikou rodinu, ale její manželství zůstalo bezdětné, proto zůstatek na svém
sporožirovém účtu věnovala na zlepšení životů dětí prostřednictvím programů UNICEF. Na
potřebné děti v České republice i ve světě ve své závěti myslela také paní Dagmar Šulcová
(† 89 let), která odkázala svůj byt čtyřem humanitárním organizacím, mezi nimiž byl také
UNICEF.
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BLAHOPŘÁNÍ A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

V roce 2019 se na podporu programů pomoci strádajícím dětem podařilo
prodat zboží s logem UNICEF v celkové hodnotě 723 000 Kč (z prodeje
vánočních blahopřání v listopadu a prosinci prostřednictvím e-shopu
345 000 Kč a z prodeje blahopřání a dárků v pražské prodejně UNICEF
v Rytířské ulici a u stánků UNICEF při benefičních akcích 378 000 Kč).

ADOPTUJ PANENKU A ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ

Projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě přinesl v roce 2019 na podporu očkovacích programů
UNICEF prostřednictvím panenek nabízených k adopci částku v celkové výši 1 675 920 Kč, která
zajistila očkování proti 6 smrtelným dětským nemocem pro 2 794 dětí. (Od roku 2002, kdy byl v ČR
projekt zahájen, do konce roku 2019 přinesl celkem již 33 305 512 Kč, a zajistil tak očkováním proti
spalničkám, záškrtu, černému kašli, dětské obrně, tetanu a tuberkulóze záchranu života 55 509 dětí.)
Nejvýznamnějšími akcemi na podporu tohoto projektu
v roce 2019 byly benefiční aukce panenek známých
osobností v Českém muzeu hudby, již třetí ročník
soutěže „Miss Panenka Junior Středočeského kraje o
nejkrásnější panenku vyrobenou žáky základních škol
Středočeského kraje a poprvé také „Miss panenka
Senior Středočeského kraje“, kdy senioři domovů
důchodců ze Středočeského kraje vyráběli panenky pro
UNICEF.
Projekt každoročně podporují tisíce jednotlivců i firmy
– např. společnosti Fox Hunter a S.C. Johnson se v roce 2018 staly partnery benefiční aukce panenek
předních designérů a známých osobností, společnost Paul's Bohemia Trading na podporu očkovacích
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programů již pátým rokem adoptovala 50 panenek, které pak naším prostřednictvím věnovala
znevýhodněným dětem v ČR.

Benefiční aukce panenek
17. ročník benefiční aukce panenek předních českých designérů a známých osobností se uskutečnil
26. listopadu 2019 v Českém muzeu hudby a bylo při něm draženo 27 panenek. Výtěžek aukce ve výši
1 066 000 Kč přinesl záchranu života v podobě očkování proti šesti smrtelným dětským nemocem pro
1 777 dětí.
Panenky pro aukci vytvořili: Miroslav Bárta, Aleš Cibulka & Tobogan, Eva Čerešňáková, Jitka
Čvančarová, David Deyl, Josef Dvořák, Patrik Eliáš, Bára Fišerová, Vlastimil Harapes, Lenka
Hatašová, Eva Hrušková & Jan Přeučil, Marie & Benoit Chatardovi, Petr Kalouda, Štefan Margita,
Václav Marhoul, Nadace Preciosa & Zuzana Kubíčková, Bára Nesvadbová, Africkésochy.cz & Maudi
Muhoni, Liběna Rochová, Jan Saudek, Petr Sís, Jan & Kateřina Smigmatorovi, Jiří Suchý, Robert
Vano, Michal Viewegh, Karel Voříšek & Markéta Houštecká, Zátiší Catering.
Moderátorem a licitátorem aukce byl Karel Voříšek, průběh večera zpříjemnila vystoupení Jitky
Čvančarové a Dětského baletu Praha. Patronkou projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě a
benefičních aukcí je oděvní designérka Liběna Rochová.
Společnost Zátiší Catering, která každoročně pro benefiční aukci sponzorsky poskytuje catering, do
aukce tradičně věnovala dortovou panenku z perníku, která byla dražena závěrem večera.

Co je projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě
Projekt je zaměřen na získávání finančních prostředků na podporu očkovacích kampaní UNICEF,
které v nejchudších zemích zachraňují každoročně 3 miliony dětských životů a desítky milionů
dalších dětí ochrání před onemocněním některou z dětských smrtelných nemocí, jimž lze předejít
očkováním.
Panenky podle stanoveného střihu vyrábějí děti i dospělí z celé ČR. Po zhotovení jsou panenky
opatřeny symbolickým rodným listem, na kterém jsou kromě údajů o panence uvedeny také jméno a
adresa jejího tvůrce. UNICEF pak tyto panenky nabízí k symbolické adopci za 600 Kč, což je částka
potřebná k proočkování jednoho dítěte proti 6 hlavním smrtelným dětským nemocem (spalničky,
černý kašel, záškrt, dětská obrna, tetanus, tuberkulóza). Lidé, kteří panenku adoptují, zašlou tvůrci
blahopřání UNICEF, které obdrží spolu s adoptovanou panenkou, a napíšou na něj zprávu, že u
nich panenka našla nový domov a že společně s tvůrcem panenky zajistili proočkování jednoho
dítěte.
Panenky je možné adoptovat prostřednictvím e-shopu na www.unicef.cz, v pražské prodejně
UNICEF v Rytířské ulici a při všech benefičních akcích UNICEF ČR.
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FIREMNÍ SPOLUPRÁCE
V roce 2019 se uskutečnila spolupráce s desítkami firem, společností, sdružení a škol,
jejímiž nejčastějšími formami byly přímý dar společnosti na podporu programů
UNICEF, nákup Dárků pro život, účast na charitativních akcích či sponzorování našich
benefičních aktivit. Nejvýznamnější byla v roce 2019 spolupráce s těmito
společnostmi, z nichž většina podporuje UNICEF dlouhodobě:
• Společnost Anect, a.s. , podpořila očkovací programy UNICEF celkovou částkou ve
výši 130 000 Kč.
Společnost boha.agency cz, s.r.o., podpořila benefičním koncertem v pražském paláci Žofín v rámci
mezinárodního festivalu Film Music Prague, který uspořádala, vzdělávací programy UNICEF částkou
100 000 Kč.
• Společnost BOMAR, s.r.o., podpořila programy UNICEF na pomoc dětem strádajícím ve válečných
konfliktech částkou 133 000 Kč.
Společnost ISOLIT-BRAVO, spol. s r.o., podpořila projekty UNICEF na pomoc dětem a rodinám
zasaženým cyklónem Idai a na pomoc dětem ve válečných konfliktech celkovou částkou 100 000 Kč.
• Společnost Krásná paní, s.r.o., podpořila dlouhodobé programy UNICEF částkou 117 462 Kč.
• Společnost Mercury Star, s.r.o., podpořila dlouhodobé programy UNICEF na pomoc strádajícím
dětem v nejchudších zemích celkovou částkou 136 359 Kč.
• Společnost S.C. Johnson, s.r.o., podpořila očkovací programy UNICEF částkou 298 000 Kč.
• Společnost Slevomat.cz, s.r.o., podpořila dlouhodobé projekty UNICEF na pomoc strádajícím dětem
prostřednictvím on-line sbírek s celkovým výtěžkem ve výši 147 816 Kč.
• Společnost TextilEco, a.s., podpořila dlouhodobé programy UNICEF celkovou částkou 343 508 Kč.
Součástí této pomoci byla také podpora adventního koncertu FOK, jehož byli partnery.
• Společnost TOMKET, s.r.o., podpořila projekty UNICEF na pomoc dětem v Sýrii a na pomoc
dětem a rodinám zasaženým cyklónem Idai celkovou částkou 100 000 Kč
• Společnost Tuzi, s.r.o., podpořila dlouhodobé programy UNICEF na pomoc strádajícím dětem
celkovou částkou 140 000 Kč.
• Společnost VALUE 4industry, s.r.o., podpořila programy UNICEF na pomoc strádajícím dětem
v Sýrii, na pomoc dětem a rodinám zasaženým cyklónem Idai a dlouhodobé programy UNICEF
celkovou částkou 270 000 Kč
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››› Společnost S.C. Johnson je dlouholetým partnerem
benefičních akcí panenek známých osobností. Na
snímku je zástupkyně společnosti se spisovatelkou
Bárou Nesvadbovou, jejíž panenku při aukci v roce
2019 na podporu očkovacích programů UNICEF
mimo jiné vydražila.
››› Pravidelné každoroční setkání UNICEF ČR
s významnými firemními a mediálními partnery, při kterém
jsou všem partnerům jako poděkování za podporu
v uplynulém roce předány děkovné certifikáty, se v roce
2019 konalo opět v hotelu Hilton Prague Old Town.
Certifikáty předali herečka Jitka Čvančarová,
spisovatelka Bára Nesvadbová a hokejista Patrik Eliáš.
Prostory pro tento účel propůjčil bezplatně hotel Hilton
Prague Old Town jako výraz své podpory.

BENEFIČNÍ AKCE
Benefiční akce jsou pořádány cílem podpořit naše programy na pomoc dětem a upozornit veřejnost na
situaci dětí ve světě a na pomoc, kterou pro ně s podporou našich příznivců zajišťujeme. V roce 2019
mezi nejvýznamnější benefiční akce patřily:
Adventní koncert FOK pro UNICEF
Stalo se již tradicí, že v adventním období věnuje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK
koncert na podporu programů UNICEF. Ve středu 4. prosince si posluchači ve Smetanově
síni Obecního domu mohli poslechnout koncert „Filmové melodie pro UNICEF“, jehož výtěžek ve
výši 166 616 Kč podpořil projekt Dobrý start do života. Partnerem koncertu byla společnost
TextilEco.
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Štefan Margita a hosté pro UNICEF
„Štefan Margita a hosté pro UNICEF“ byl název benefičního koncertu tohoto světově známého
tenoristy v pražském kostele sv. Šimona a Judy, ke kterému přizval sopranistku Kristýnu Vylíčilovou,
Kühnův dětský sbor a Moravské klavírní trio. Výtěžek 155 900 Kč podpořil programy na pomoc
dětem ve válce.

Večer s dobrou hvězdou UNICEF
V Ostravě se ve středu 30. ledna konal charitativní Večer s dobrou hvězdou UNICEF lékaře Rostislava
Maďara, který si povídal s výkonnou ředitelkou Pavlou Gomba a vyslancem dobré vůle Patrikem
Eliášem o radostech a starostech práce věnované dětem v nouzi. Celý výtěžek ze vstupného byl
věnován na podporu ohroženým dětem.

Velký vodní večer
Při příležitosti Světového dne vody jsme 20. března uspořádali v pražském Klubu Lávka již 2. ročník
benefiční akce plné hudby a zábavy s názvem Velký vodní večer. Jako hosté vystoupili vyslanec dobré
vůle Patrik Eliáš, stand-up komici Petr Cerha alias Nasty, Daniel Bartoš a Nela Berg, básník Anatol
Svahilec, zpěvák David Deyl, písničkář Michal Horák a kouzelník Richard Nedvěd. Moderátorem
večera byl Aleš Cibulka, hlavním partnerem akce byla společnost TextilEco. Výtěžek večera přinesl
na podporu programů Voda a hygiena částku 79 450 Kč
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Výstava Děti ve válce
Soubor 45 velkých fotografií Děti ve válce zachycuje příběhy dětí, do jejichž životů zasáhla válka.
Výstava je putovní, v roce 2019 byla v březnu instalována v Městské knihovně v Českém Krumlově,
v dubnu ji mohli zhlédnout návštěvníci OC Futurum v Hradci Králové a vidět ji mohli např. také
návštěvníci Kongresového centra Praha, kde byla instalována při příležitosti slavnostní premiéry filmu
Václava Marhoula Nabarvené ptáče 11. září.

Zpíváme pro UNICEF
Ve středu 20. března 2019 se uskutečnila celorepubliková charitativní akce „Zpíváme pro UNICEF“,
v rámci níž se na různých místech České republiky konalo celkem 65 benefičních koncertů, při nichž
vystoupilo 185 pěveckých sborů a hudebních uskupení. Výtěžek z dobrovolného vstupného v celkové
výši 525 714 Kč podpořil program Dobrý start do života, jehož cílem je zabránit zbytečným úmrtím
nejmenších dětí v nejchudších zemích, a zajistit jim tak bezpečný vstup do života. Celý projekt vznikl
z nápadu dobrovolnice UNICEF Petry Hejlové, která jej sama také připravila a získala pro akci
pěvecké sbory. Záštitu nad projektem převzal Dětský pěvecký sbor Zvonky Mnichovo Hradiště,
v němž v dětství Petra Hejlová zpívala.

Poslední večeře
Grand Restaurant Festival, do kterého je zapojeno 91 restaurací ve 36 městech, podpořil projekty
UNICEF na pomoc dětem strádajícím nedostatkem pitné vody částkou 54 500 Kč, kterou tvořil
výtěžek za veškerou vodu, která se vypila při „poslední večeři“ v závěrečný den festivalu 28. února
2019. Festival pořádá Pavel Maurer, jeden z nejvýznamnějších českých gastronomů, zakladatel Prague
Food Festivalu a autor ročních prestižních průvodců po restauracích Maurerův výběr Grand
Restaurant.
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Spolupráce s Českým Krumlovem
Město Český Krumlov poskytlo v průběhu roku 2019 pro sérii akcí a setkávání s příznivci UNICEF
prostor Klášterů, kde se v březnu konala beseda s Pavlou Gomba Ženou jinde, v říjnu setkání s lámou
Sonamem z Bhútánu a v prosinci workshop šití panenek s oděvní designérkou Liběnou Rochovou a
emeritní velvyslankyní Gitou Fuchsovou.

Pomáháme s UNICEF
Návštěvníci OC Futurum Hradec Králové mohli v dubnu při týdenní akci Pomáháme s UNICEF
podpořit programy potravinové soběstačnosti ve Rwandě symbolickým nákupem kozy nebo vepříka či
zúčastnit se besedy s Pavlou Gomba na téma Rwanda – země v srdci Afriky. Výtěžek z akce činil
28 464 Kč. Při příležitosti této akce byla v OC Futurum instalována také výstava fotografií Děti ve
válce.

Den dospělým s UNICEF
Den D s UNICEF je název projektu, v němž si děti vyměnily role se známými představiteli různých
zajímavých profesí, jež navštívili v jejich zaměstnání. Zájemci o účast měli možnost vyměnit si roli
např. s ředitelem Symfonického orchestru FOK Danielem Sobotkou, ředitelem pražské ZOO
Miroslavem Bobkem, moderátorem Karlem Voříškem, yutuberem a moderátorem Kovym, zpěvákem
Davidem Deylem, ředitelkou českého UNICEF, ale navštívili např. také oddělení řízení letového
provozu v Praze Ruzyni a Google.
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Pečení pro život na Zlín Film Festivalu
Součástí Zlín Film Festivalu je každoročně Pečení pro život, které organizuje v OC Zlatém Jablku
dobrovolnice Lenka Mastešová. Výtěžek 39 624 Kč podpořil programy UNICEF. Akci přišli osobně
podpořit herečka Klára Issová a herec Roman Vojtek. Na organizaci Pečení pro život se každoročně
podílí Střední a VOŠ zdravotnická ve Zlíně. Součástí doprovodných akcí festivalu pro veřejnost byla
beseda s ředitelkou Pavlou Gomba o práci UNICEF v terénu, kterou moderoval publicista Vladimír
Kroc.

Ridera SPORTuje pro UNICEF
Tenisový turnaj, který uspořádala 27. června v Ostravě společnost Ridera SPORT a jehož součástí
byla i dražba panenky z projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě, přinesl na podporu očkovacích
programů UNICEF částku 30 000 Kč. Turnaj moderovali herec David Suchařípa a zpěvák Stanislav
Hložek.

UNICEF na Designbloku Praha
Návštěvníci Designbloku 2019 na Výstavišti v Praze Holešovicích si mohli u stánku UNICEF
vyzkoušet skutečné humanitární pomůcky, které znají jako Dárky pro život, nebo zažít práci UNICEF
v terénu prostřednictvím 3D brýlí pro virtuální realitu.
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DOBROVOLNÁ SPOLUPRÁCE

K 31. prosinci 2019 bylo v UNICEF ČR registrováno 4 882 dobrovolníků z celé ČR, kteří nám
pomáhají s organizováním benefičních aktivit, workshopů a akcí pro děti, prodávají zboží UNICEF,
nabízejí k adopci panenky, zapojují se do osvětové činnosti, administrativních prací v kanceláři
UNICEF, pomáhají s překlady rozsáhlejších materiálů, apod.
Někteří dobrovolníci – po domluvě s naší kanceláří – organizují samostatně různé sportovní, osvětové,
kulturní a benefiční akce či prodejní výstavy panenek s výtěžkem pro UNICEF, mnozí z nich
dlouhodobě – např. jedinečnou celorepublikovou akci Zpíváme pro UNICEF v roce 2019 poprvé
zorganizovala Petra Hejlová, Pečení pro život při zlínském filmovém festivalu každoročně
zabezpečuje Lenka Mastešová, bazary oblečení v Kroměříži organizuje Jarmila Zapletalová.
Každoročně před Vánoci pořádá studentský webový portál Sokolská33.cz „Charitativní prodej
perníčků pro UNICEF“, které napekli studenti a dobrovolníci Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, a
Jaroslav Lipavský taktéž v předvánoční době pořádá facebookovou akci „Vzdej se oběda ve prospěch
UNICEF“, k níž se připojuje stále více jeho známých a přátel, a pan Lipavský za ušetřené peníze všech
za jeden oběd nakoupí Dárky pro život. Charitativní akce s výtěžkem pro UNICEF nebo besedy
s pracovníky UNICEF s námi často domlouvají též školy z celé ČR.

‹‹‹ Žáci ŽŠ Teplická v Krupce každoročně na
místních adventních trzích prodávají své výrobky a
veškeré utržené peníze věnují na programy
UNICEF. V roce 2019 výtěžek ve výši 10 044 Kč
podpořil výživové programy.

‹‹‹ Dobrovolnice Lucie Exnerová, Martina
Procházková a Martina Šebestová a fotograf Jakub
Včelka pomáhali na charitativním Večeru s dobrou
hvězdou UNICEF v Ostravě lékaře Rostislava
Maďara, který si povídal s výkonnou ředitelkou
Pavlou Gomba a vyslancem dobré vůle Patrikem
Eliášem o radostech a starostech práce věnované
dětem v nouzi. Celý výtěžek ze vstupného byl
věnován na podporu ohroženým dětem.
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‹‹‹ Dobrovolníci při prodeji vstupenek na výstavu
Audio Video Show, která se každoročně koná
v Praze v Hotelu Don Giovani a jejíž organizátoři
již více než 20 let věnují část výtěžku ze vstupného
na podporu programů UNICEF.

‹‹‹ Dobrovolnice Lenka Mastešová organizuje od
roku 2011 při příležitosti Zlín Film Festivalu v OC
Zlaté jablko Pečení pro život s výtěžkem ve prospěch
programů UNICEF. A každoročně jí při něm pomáhají
studentky Střední a VOŠ zdravotnické Zlín a dobroty
pomáhají napéct děti z Dětského domova Lazy.

‹‹‹ Dobrovolnice Jarka Zapletalová každoročně
dvakrát do roka pořádá v Kroměříži charitativní bazar
oblečení na podporu programů UNICEF a zbylé kusy
oblečení nabízí prostřednictvím online bazaru na
facebooku, z jehož výtěžku nakupuje Dárky pro život.
V roce 2019 činil celkový výtěžek 189 794 Kč, od roku
2013, kdy začala bazary pro UNICEF organizovat,
věnovala na podporu projektů UNICEF již více než
510 000 Kč.

‹‹‹ Dobrovolníci nám často pomáhají s prodejem
dárkového zboží UNICEF a panenek. Na snímku
jsou u stánku UNICEF na adventním koncertu
Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK
„Filmové melodie pro UNICEF“ v pražském
Obecním domě.
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‹‹‹ Studenti pražského Gymnázia Na Zatlance se
před Vánocemi dobrovolně nabídli, že budou
kolemjdoucím v centru Prahy představovat Dárky
pro život a oslovovat je k návštěvě prodejny
UNICEF v Rytířské ulici.

‹‹‹ Žákyně Nela Buchtová se svou kamarádkou
Sábou si na vánočních trzích v Sedlci u Kutné
Hory již druhým rokem zajistili stánek, v němž na
podporu projektů UNICEF prodávaly
vlastnoručně upečené perníky.

‹‹‹ Studentský webový portál Sokolská 33.cz
uspořádal již posedmé charitativní prodej perníčků
pro UNICEF, napečených studenty a dobrovolníky
Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Výtěžek ve výši
15 140 Kč podpořil projekty Pitná voda a výživa pro
děti ve Rwandě.

Našimi významnými dobrovolnými spolupracovníky byli v roce 2019 mj. také Petra Běličová, Nela
Buchtová, Milena Kořínková, Lukáš Luňák, Lenka Mastešová, Thu Ha Nguyenová, Helena Sošková,
Šárka Špínová, Jarmila Zapletalová, David Žďárský, Radka Žemličková a mnoho dalších.

Podpora známými osobnostmi
Známé osobnosti podporují naši činnost zejména tvorbou panenek, moderováním akcí, záštitou
významných projektů, namluvením televizních a rozhlasových spotů či jiným způsobem – v roce 2019
to byli: oděvní designéři Liběna Rochová, Petr Kalouda, Markéta Houštecká, Miroslav Bárta, Zuzana
Kubíčková, hudebník a divadelní umělec Jiří Suchý, režisér Václav Marhoul, herečky Jitka
Čvančarová, Bára Fišerová, Eva Hrušková, herci Josef Dvořák, Pavel Novotný, Jan Přeučil, Miroslav
Táborský, Roman Vojtek, zpěvačka Věra Martinová, zpěváci David Deyl, Jan Smigmator, tanečník
Vlastimil Harapes, tenorista Štefan Margita, spisovatelka Barbara Nesvadbová, spisovatel Michal
Viewegh, fotografové Jan Saudek, Robert Vano a fotografka Lenka Hatašová, moderátoři Karel
Voříšek a Aleš Cibulka, hokejista Patrik Eliáš, youtuber Jirka Král, básník Anatol Svahilec,
gastronauti Monika a Pavel Maurerovi a další.
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PODPORUJÍ NÁS

Podpora našich partnerů je pro naši práci velice důležitá. I v roce 2019 nás podpořilo mnoho
společností a firem, a pomohli nám tak zlepšovat životy nejvíce znevýhodněných dětí po celém
světě. DĚKUJEME!

Finanční podpora
Advantage-fl.cz, s.r.o. • ALNUS, spol. s r.o. • Anect, a.s. • AVANTAGE EUROPE s.r.o. •
boha.agency cz s.r.o. • BOMAR, spol. s r.o. • Brněnská továrna plstí, s.r.o. • C.O.T. media, s.r.o. •
DECO group s.r.o. • ENED Steel s.r.o. • Fluidtechnik Bohemia, s.r.o. • Futurum HK Shopping, s.r.o. •
ISOLIT - BRAVO, spol. s r.o. • Krásná paní, s.r.o. • MauMau, s.r.o. • Mercury Star, s.r.o. • MS Pharm
s.r.o. • Paul‘s Bohemia Trading, s.r.o. • PPO GROUP CZ, s.r.o. • Red Group, s.r.o. • Ridera, a.s. •
Servant, a.s. • S.C. Johnson s.r.o. • Středočeský kraj • TextilEco, a.s. • TOMKET s.r.o. • Tuzi, s.r.o. •
VALUE 4industry, s.r.o.

Věcná podpora
Acomware, s.r.o. • AktivHolding, s.r.o. • AK Banyaiová Vožehová • Česká mailingová společnost,
s.r.o. • ČSOB, a.s. • Dětský balet Praha • FRMOL, s.r.o. • František Géla • Grant, s.r.o. • Petra Hejlová
• Hotel Hilton Prague Old Town • Andrea Houšková • Hrudka a partneři – advokátní kancelář • IT
Play • Jaroušek.Rochová.Architekti • KONFES kongresová technika, s.r.o. • LMC, s.r.o. • Nadace
Preciosa • Národní muzeum • N Light • Panda Production, s.r.o. • PORTA DESIGN, s.r.o. • PPO
GROUP CZ, s.r.o. • Renáta Ptáková • RH Sound, s.r.o. • Zbyněk Riedl • Slevomat.cz, s.r.o. •
SOFICO-CZ, a.s. • Stance Communications, s.r.o. • Studio100 – Stanislav Hemrle • Studio LR •
Svěřenské fondy a trusty, s.r.o. • Symfonický orchestr hl. města Prahy – FOK • Wedos, a.s. • Zátiší
Group, a.s.

Mediální partneři
Czech & Slovak Leaders Magazine • časopis Žlutý • Česká televize • Český rozhlas Hradec Králové •
Fond Shop • FTV Prima • Media Master, s.r.o. • Radio 1 • Radio Čas • RÁDIO FAJN ROCK MUSIC
• Rádio Impuls • Rádio RockZone • TV Relax
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ, VÝROK AUDITORA
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SLOŽENÍ UNICEF ČR, JEHO VOLENÝCH ORGÁNŮ A PORADNÍHO SBORU
Tým UNICEF ČR
Pavla Gomba – výkonná ředitelka
Marie Kuntová – asistentka ředitelky
Hana Čermáková – Direct Marketing Manager
Aleš Foltýnek – Event & Volunteers koordinátor
Milena Grödlová – účetní a mzdová agenda
Jolana Kreisingerová – Pledge Loyalty Manager
Eva Langerová – Corporate Partnerships Manager
Miroslav Svatoš – koordinátor projektu Face to Face
Lucie Štěpánková – Communication Officer
Lucie Vanderberg – Inspired Gifts Manager
Alena Vodičková – Sales Manager, koordinátor projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě
Marcela Zmrhalová – Direct Mailing Manager
Výkonná rada
Rosa Šimberská – předsedkyně (odborník na PR a práva dítěte)
Jiří Cívka (Senior PR Manager CZ & SK AXA Česká republika)
Gita Fuchsová (emeritní velvyslankyně ČR v Ghaně a dalších 9 přiakreditovaných zemích)
Jana Jež (bývalá ředitelka společnosti ERIKA, a.s., nyní se věnuje rozvoji platebního kanálu SEJF, je
majitelkou společnosti beebi, s.r.o.)
Miloslava Nováková (ředitelka Corporate Affairs pro ČR a SR v mediální skupině MAFRA)
Irena Ondrová – místopředsedkyně (výkonná manažerka Centra kreativního průmyslu a podnikání
Univerzity T. Bati ve Zlíně)
Miroslav Uřičař (partner advokátní kanceláře LEGALITÉ, s.r.o.)
Revizní komise
Anna Marková – předsedkyně (společník a jednatel společnosti ARSAKTA, s.r.o.)
Tímea Barák (hlavní analytik Sekce řízení rizik a podpory obchodů v České národní bance)
Oldřich Černoch (člen dozorčí rady České pošty, s. p.)
Matěj Komora (Legal Counsel, EP Commodities, a.s.)
Poradní komise
Jana Adamcová (novinářka a moderátorka)
Vít Bělohradský (producent)
Jitka Čvančarová (herečka a zpěvačka, vyslankyně dobré vůle UNICEF ČR)
Radovan Kareš (technicko-provozní ředitel Centra pro výzkum toxických látek MU Brno)
Ondřej Lokvenc (Global Chief Marketing Officer, Profireal Group SE)
Radim Pařízek (hudebník, majitel regionálních rádií Čas a Dálnice a televizní stanice Relax)
Zuzana Pohorská (ředitelka marketingu vydavatelství BURDA Praha)
Tereza Pokorná (herečka, režisérka, spisovatelka, choreografka)
Liběna Rochová (oděvní designérka, patronka projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě)
Martin Rychlík (redaktor a publicista)
Petr Soukup (Managing Partner PR agentury Stance Communications, s.r.o.)
Sanjiv Suri (prezident Zátiší Group, a.s.)
Hana Šilhánová (socioložka, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti)
Jana Vladarzová (podnikatelka spolupracující s Amway, tlumočnice-překladatelka)
Karel Voříšek (redaktor a televizní moderátor)
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UNICEF Česká republika
Rytířská 31
110 00 Praha 1
+420 257 320 244
unicef@unicef.cz
www.unicef.cz
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