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Vážení přátelé a příznivci UNICEF, 
 

rok 2016 byl pro nás v České republice i celosvětově velmi významný – UNICEF totiž dosáhl 

úctyhodného věku 70 let. Při této příležitosti jsme oslovili pamětníky z řad české veřejnosti, aby 

nám zaslali své vzpomínky na pomoc UNRRA (a později UNICEF), kterou po druhé světové válce 

sami zažili. Tyto skutečné lidské příběhy, zveřejněné v rámci oslav našeho výročí ve sdělovacích 

prostředcích a na webu, nám všem připomenuly, že od strádání a nedostatku nás nedělí příliš 

dlouhá doba – a rozhodně ne velké vzdálenosti.  
 

V roce 2016 jsme se na naše dárce a firemní partnery obraceli s prosbou o podporu humanitární 

pomoci ve válkou zmítané Sýrii, krizových projektů na Haiti po ničivém úderu hurikánu a 

v rozsáhlých oblastech Afriky postižených suchem a nestabilitou. Velmi si vážíme toho, že naši 

příznivci jsou i na velkou dálku schopni soucítit s potřebnými. Díky pravidelné podpoře Přátel 

dětí může UNICEF zajišťovat pro strádající děti kdekoliv ve světě to, co potřebují nejvíce: pitnou 

vodu, výživnou stravu, bezpečné přístřeší, zdravotní péči, možnost chodit do školy, ochranu před 

násilím a zneužíváním, a prostřednictvím dlouhodobých programů zaměřených na vzdělání a 

rozvoj kvalifikace dát dětem šanci na lepší budoucnost. 
 

Vážíme si také podpory dobrovolných spolupracovníků, kteří nám významně pomohli s organizací 

řady benefičních akcí včetně Plesu v Opeře, tradiční Fronty na záchod, představení v Divadle 

ABC, Pečení pro život během Zlín Film Festivalu, fotbalového turnaje Generali CEE Cup, aukce 

panenek známých osobností nebo koncertu FOK s dirigentem José Curou.  
 

V roce 2016 jsme se také zapojili do úspěšné kampaně na prvním charitativním 

crowdfundingovém portálu darujspravne.cz, která nám umožnila pozvat do České republiky 

buddhistické mnichy z klášterů v Bhútánu, kde přímo z České republiky podporujeme projekty 

zaměřené na pitnou vodu, vzdělávání a ochranu dětských mnichů.  
 

O všech zmíněných programech a aktivitách se dočtete na následujících stránkách výroční zprávy 

– nezbývá než konstatovat, že z výsledků naší společné práce máme velkou radost. 
 

Starost nám však dělají sílící negativní projevy namířené proti pomoci v zahraničí a neziskovému 

sektoru vůbec, se kterými se při naší práci setkáváme. Lidé si často neuvědomují, jak 

nezastupitelnou součástí jejich životů je práce organizací, jako je UNICEF. Věřím, že naše 

činnost a konkrétní výsledky mohou přispět k obrácení tohoto trendu a k inspiraci dalších lidí 

pro podporu programů, které pomáhají nejenom jednotlivým dětem, ale celým komunitám.  
 

Dovolte mi proto poděkovat všem, kteří nám v našem úsilí pomáhají: partnerům, dárcům, 

dobrovolníkům a příznivcům UNICEF – bez nich by naše práce nebyla možná. Velké poděkování 

náleží také členům výkonné rady a revizní komise, jakož i všem, kdo v Českém výboru 

pro UNICEF pracují. 

 

Pavla Gomba 

Výkonná ředitelka 
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KRIZOVÉ SITUACE V ROCE 2016 

UNICEF aktivně působí ve 190 zemích a oblastech světa, z nichž ve 150 rozvíjí své projekty 

rozvojové a neodkladné pomoci – největší část pomoci je poskytována dětem žijícím v chudých 

zemích s vysokou dětskou úmrtností a v krizových oblastech přírodních katastrof a ozbrojených 

konfliktů. V roce 2016 UNICEF reagoval na 344 neodkladných situací přírodních katastrof a 

konfliktů ve 108 zemích, v nichž pro postižené obyvatele mj. zajistil dodávky pitné vody celkem 

pro 29 milionů lidí, přístup ke vzdělání pro 11,7 milionů dětí či léčbu 2,5 milionů dětí strádajících 

vážnou podvýživou a další krizovou pomoc. 

 

UNICEF v Sýrii 
Válečný konflikt v Sýrii, který pustoší zemi již dlouhých 6 let, změnil téměř 7 milionům dětí celý 

život. V bojích bylo zabito přibližně 400 000 lidí, statisíce dětí osiřely, desítky tisíc jich žijí 

s trvalými následky zranění a s psychickými traumaty. Velká část syrských dětí již šestým rokem 

nechodí do školy, více než 4 miliony dětí nepoznaly nic jiného než válku, statisíce dětí se narodily 

jako uprchlíci a nikdy nebyly ve své zemi. Ve zničené zemi se rychle šíří infekční nemoci a 

dramaticky roste počet případů dětské podvýživy. Situaci dětí ještě více zhoršuje každý příchod 

zimy, kdy teploty klesají hluboko pod bod mrazu a vzdálené a těžko přístupné oblasti jsou 

odříznuty od ostatního světa. 
 

Poskytování pomoci UNICEF, který v Sýrii působí trvale, od počátku konfliktu ztěžuje nutnost 

zajištění bezpečnosti humanitárních pracovníků a nepřístupnost míst, kde probíhají boje. V zemi 

působí 68 speciálně vyškolených humanitárních pracovníků UNICEF, kteří ve spolupráci 

s místními organizacemi rozvíjejí programy pomoci ohroženým dětem, pomáhají se zřizováním 

mobilních zdravotnických týmů pro poskytování krizové pomoci obyvatelům v oblastech bojů. 

Životně důležitou pomoc poskytuje UNICEF také rodinám, které po ztrátě domova nalezly 

dočasná útočiště mimo místa bojů – většinou v opuštěných budovách nebo v uprchlických 

táborech zřízených většinou u hranic se sousedními zeměmi.  
 

Krizová pomoc UNICEF dětem a rodinám uprchlíků v sousedních zemích spočívá především v 

zajišťování bezpečných míst pro děti, přístřeší, nezávadné vody, hygieny a sanitace, léků a 

zdravotnických potřeb, očkování dětí, terapeutické výživy, vzdělávání, poradenství a 

psychosociální pomoci traumatizovaným dětem, vyhledávání a ochrany dětí, které se v průběhu 

konfliktu ztratily nebo přišly o své rodiče. 
 

V roce 2016 UNICEF v Sýrii proočkoval 4 miliony dětí proti dětské obrně, pomocí konvojů 

dopravil do obléhaných a těžko dostupných oblastí základní potraviny pro 278 026 rodin, 
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vybudoval nebo obnovil zdroje pitné vody pro 14,3 milionu lidí, zajistil hygienická zařízení pro 

775 169 lidí, poskytl učební pomůcky 138 447 dětem ve věku 5 – 17 let. V okolí města Aleppo 

dodával pomocí cisteren 5 milionů pitné vody denně komunitám, které nemají přístup 

k veřejnému vodovodu 
 

Sbírka, kterou UNICEF ČR na počátku konfliktu vyhlásil, přinesla v roce 2016 na projekty pomoci 

syrským dětem částku ve výši 632 324 Kč. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc UNICEF po hurikánu na Haiti 
Hurikán Matthew, který 4. října 2016 zasáhl Haiti, si vyžádal tisíc obětí na životech a způsobil 

rozsáhlé materiální škody – rozsah škod, které způsobil, jej dokonce řadí k nejničivějším za 

poslední desetiletí. Zcela zničeno bylo 66 000 domů, na 100 000 rodin zůstalo bez střechy nad 

hlavou a potřebovalo humanitární pomoc. Silnice v zasažené oblasti zůstaly nesjízdné kvůli 

popadaným stromům a závalům, po zřícení jediného mostu, který spojoval sever a jih země, 

musel UNICEF dodávat krizovou pomoc jen letecky a na lodích.  
 

V nejhůře postižených regionech jižní části země za sebou hurikán zanechal více než půl milionu 

dětí trpících hladem, které zůstaly bez domova a bez možnosti chodit do školy. V celé oblasti 

hrozilo šíření infekčních nemocí přenášených závadnou vodou – zejména cholery, jejíž výskyt na 

Haiti prudce vzrostl po ničivém zemětřesení v roce 2010, od kdy UNICEF poskytl léčbu 140 000 

nakaženým lidem ve 150 zdravotnických centrech, která na Haiti pro boj s tímto onemocněním 

zřídil a podporuje. 
 

UNICEF na Haiti působí trvale, a tak mohl začít s poskytováním neodkladné pomoci od prvních 

chvil po katastrofě. V postižených regionech zajistil dodávky nezávadné vody pro 100 000 lidí 

denně, očkovací kampaň proti choleře pro 900 000 lidí, denně distribuoval 100 až 200 ks souprav 

na ochranu proti choleře, obsahujících tablety na čištění vody, mýdlo a orální rehydratační sůl. 

V nejvíce postižených oblastech zajistil speciální program pro prevenci a léčbu podvýživy děti do 
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pěti let věku a pro těhotné a kojící matky, doplnil zásoby vakcín pro rutinní očkování dětí ve 

zdravotnických centrech, pro 18 center v nejvíce postižených oblastech zajistil krizové dodávky 

léků a zdravotnických potřeb, zřídil mobilní bezpečná místa pro poskytování psychosociální 

pomoci traumatizovaným dětem, včetně vyškolení 60 dobrovolníků, opravil 130 škol a vybavil je 

soupravami Škol v krabici. 
 

Sbírka, kterou UNICEF ČR vyhlásil, přinesla na pomoc dětem na Haiti po hurikánu částku ve výši 

178 999 Kč. 
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CROWDFUNDINGOVÁ SBÍRKA 

NA PODPORU DĚTSKÝCH MNICHŮ V BHÚTÁNU 

V loňském roce se mohli diváci České televize seznámit v dokumentu Malý mnich s příběhem 

12letého Dorjiho, který se z důvodu vrozeného postižení nohou, které jej výrazně omezuje 

v pohybu, dostal do buddhistického kláštera. 

 

Bhútánské kláštery poskytují útočiště sirotkům a dětem z nejchudších rodin již po staletí – 

odhaduje se, že v nich žije přes 4 000 chlapců. Oficiálně kláštery přijímají chlapce starší sedmi let, 

ve skutečnosti se však mnichy stávají i pětileté děti, protože v těžkých životních situacích nemají, 

kam se jinam uchýlit. 

 

Prioritou projektů UNICEF, které v Bhútánu pro tyto děti rozvíjí, je zajistit jim pitnou vodu, 

výživnou stravu, hygienické vybavení, lékařskou péči a ve spolupráci s místním úřadem pro 

správu klášterů Dratshang Lhengtshog také standardní vzdělání a ochranu před násilím, 

tělesnými tresty a všemi formami zneužívání.  

 

Protože však v Bhútánském království nepůsobí žádný specialista na dětskou ortopedii, kromě 

podpory plošných programů na pomoc dětským mnichům jsme se obrátili na naše příznivce se 

žádostí o příspěvek na cestu Dorjiho do České republiky, abychom mu zde zajistili odborné 

vyšetření a určení možností léčby.  

 

V rámci crowdfundingové kampaně, která probíhala v dubnu 2016 na portálu Fóra dárců 

darujspravne.cz  a kterou podpořila také řada osobností včetně Jitky Čvančarové a Patrika Eliáše, 

se podařilo vybrat 147 921 Kč.  

 

Dorji Českou republiku navštívil v prosinci 2016 v doprovodu lámy Sonama, který mu zde 

pomáhal zajišťovat překlad a kontakt s naší odlišnou kulturou. Závěry specializované ortopedické 

prohlídky byly pozitivní, Dorjiho postižení je možné operovat a je naděje na jeho úplné vyléčení – 

ovšem jen tehdy, podaří-li se získat dostatek prostředků a rozhodne-li se Dorji náročnou operaci 

a dlouhé léčení podstoupit. 
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>> Dorji a láma Sonam se setkali s příznivci UNICEF při besedě v Informačním centru OSN, kde 

podali přímé svědectví o programech UNICEF na pomoc malým mnichům v bhútánských 

klášterech a kde se účastníci besedy mohli zeptat na cokoli, co je o životě dětí v klášteře zajímá. 

 

 
 

>> Dorji a láma Sonam se zúčastnili také natáčení speciálu České televize Pošta pro tebe 

k 70. výročí založení UNICEF. A protože jeden z největších Dorjiho snů je moci hrát s ostatními 

chlapci fotbal, dostal od ČT jako dárek dres české fotbalové reprezentace, který jej má motivovat 

a pomoci mu překonat náročné období rozhodování i event. rekonvalescence. 
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PŘÁTELÉ DĚTÍ UNICEF 
 
Projekt Přátelé dětí UNICEF vznikl v roce 2002 z iniciativy našich příznivců, kteří si přáli pomáhat 
dlouhodobě prostřednictvím pravidelně nastavených příspěvků a dali nám důvěru k využití svých 
finančních prostředků na pomoc dětem tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Výši měsíčních 
příspěvků si určují příznivci sami podle svých finančních možností, získané finanční prostředky 
jsou využity k vytváření rezerv na okamžitou pomoc v krizových situacích přírodních a válečných 
katastrof a na podporu základních programů pomoci dětem. 
 
K 31. prosinci 2016 projekt podporovalo 18 864 Přátel dětí, díky jejichž pravidelným měsíčním 
příspěvkům jsme průběhu roku 2016 získali na podporu programů pomoci dětem částku ve výši 
40 299 429 Kč. 
 
Pravidelné měsíční příspěvky v jakékoliv výši jsou pro podporu programů UNICEF velikou pomocí 
– i jen malá částka může znamenat záchranu života ohroženého dítěte, např. 365 Kč měsíčně 
zajistí za rok potřebné množství terapeutické stravy k vyléčení 3 děti strádajících akutní 
podvýživou. 
 
Kontaktní údaje a výše poskytnutých darů Přátel dětí (i všech ostatních dárců) evidujeme v 
našem databázovém systému, což nám mj. umožňuje generovat podklady pro zpracování 
daňových vyúčtování pro odečet ze základu daně z příjmu a zasílat je na poskytnuté poštovní a e-
mailové adresy. Je-li nám k tomu přispěvatelem udělen souhlas, zasíláme na tyto adresy také 
informace o situaci dětí ve světě a o projektech UNICEF na pomoc dětem. 

 

 

 

  

„Ať se Vám daří, držím palce! Jako válečný psycholog jsem zorganizovala 8 
humanitárních sbírek pro válečné sirotky a polosirotky, děti jsou pro mě velmi 
citlivá „kategorie". Mám svoje dvě dospělé děti, ale kam jsem se rozjela, vždy 
pro mě byly všechny děti tak trochu "moje“. Nyní jsem po 25 letech ukončila 
tuto práci, a tak jsem se rozhodla pravidelně přispívat vaší organizaci – 
přestože  mé možnosti jsou bohužel omezené. Navíc se převelice angažuji v 
několika organizacích na ochranu a záchranu zvířat.“  
(PhDr. Kateřina Bernardová, emeritní plukovnice, Přítel dětí UNICEF) 

 

“Na světě stále žijí statisíce dětí, které pomoc naléhavě potřebují. Proto jsem 
se rozhodl část svého důchodu věnovat ve prospěch potřebnějších. Táta s 
mámou by mne určitě pochválili.“  
(Asaf Auerbach, Přítel dětí UNICEF. Pan Auerbach byl jako dítě spolu se svým 
bratrem zachráněn Sirem Nicholasem Wintonem, v roce 2016 získal cenu Via 
Bona v kategorii Věrný dárce)  
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Multimediální kampaň projektu Přátelé dětí UNICEF 
 
Multimediální kampaň na podporu projektu Přátelé dětí UNICEF v roce 2016 probíhala ve třech 
časových etapách: počátkem roku (leden), o letních prázdninách (červenec a srpen) a v týdnu 
mezi Vánoci a posledním dnem roku. Tvořily ji televizní a rozhlasové spoty, tištěné inzeráty a 
internetové bannery, významně podpořena byla také prostřednictvím naší internetové stránky, 
facebooku a newsletterů. Na základě multimediální kampaně začalo v roce 2016 přispívat 1 023 
nových pravidelných měsíčních dárců – Přátel dětí UNICEF. 
 

FTV Prima odvysílala na podporu Přátel dětí celkem 473 minutových televizních spotů (84 spotů 

v lednu, 350 v letních měsících a 39 v prosinci), během vysílání spotu se diváci mohli registrovat 

na naší internetové stránce nebo zasláním sms zprávy. 

 

V lednu byly na FTV Prima odvysílány 2 spoty: v první části kampaně to byl příběh tříměsíčního 

etiopského chlapce Abineta, který onemocněl vážným zápalem plic a dostal se do péče 

speciálního zdravotnického centra, podporovaného UNICEF, kde se jej podařilo zachránit. Druhý 

spot s názvem „Proč UNICEF“ motivoval diváky k pravidelné podpoře pomocí stručného 

seznámení s výsledky, kterých se UNICEF za dobu jeho existence podařilo dosáhnout. V letní 

kampani byly nasazeny celkem 4 spoty – „Masy“ s příběhem malého chlapce z Madagaskaru 

(Masyho), který onemocněl malárií, „Cathy“, v němž dlouholetá přispěvatelka UNICEF Cathy 

vyzývá k podpoře vyprávěním o tom, co se díky jejím příspěvkům podařilo v životech strádajících 

dětí zlepšit. Čtvrtý nasazený spot s názvem „Hlasy, které nikdo neslyší“ jsou ve skutečnosti 3 

spoty, v nichž Jitka Čvančarová, Valerie Zawadská a Viktor Preiss propůjčili hlas 3 dětem, jejichž 

příběhy zosobňují těžký život milionů strádajících dětí v nejchudších zemích: sedmileté Saimy 

z Bangladéše, která musí každý den přebírat odpadky na skládkách, aby se uživila, 

jedenáctiletého Mustafy ze Sýrie, který přežil bombardování, a devítiletého Moussy z Čadu, který 

strádá nedostatkem jídla. Spoty „Hlasy, které nikdo neslyší“ byly na FTV Prima odvysílány též 

v prosinci a jejich rozhlasové verze odvysílala řada rádií: Rádio Impuls, Český impuls a RockZone 

(celkem 43 spotů v červenci), Rádio Čas (80 spotů v červenci a 115 v listopadu a prosinci), 

Rádio 1 (20 spotů v červenci), Rádio Fajn Rock (2 spoty denně v červenci až prosinci). Tyto 

rozhlasové spoty zařadil do vysílání také ČRo Hradec Králové.  
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FACE TO FACE PROJEKT (F2F) 

Projekt F2F je v ČR rozvíjen od roku 2007 a jeho cílem je inspirovat veřejnost k pravidelné 

dlouhodobé podpoře programů UNICEF jako Přátelé dětí UNICEF. Jedná se o přímý kontakt 

speciálně vyškolených pracovníků UNICEF s lidmi, které osloví na ulicích a veřejných 

prostranstvích. Během krátkého rozhovoru je informují o práci UNICEF a jsou schopni 

zodpovědět všechny otázky – kde a jak UNICEF pracuje, jaké jsou principy jeho práce i jak se 

podpora veřejnosti konkrétně projeví na zlepšení života dětí v nejchudších zemích a v situacích 

přírodních a válečných katastrof. 

 

V roce 2016 pracovaly týmy F2F v ulicích Prahy, Brna, Plzně, Olomouce i některých dalších měst a 

podařilo se jim získat celkem 752 příslibů pravidelné podpory. 

  

>> Členky jednoho z týmů F2F v typických 

modrých tričkách s logem UNICEF – a 

krátký rozhovor s nimi:   
 

O jaká témata se oslovení lidé nejvíce 

zajímají? 

KB: Většinou všichni říkají, že spěchají, takže se 

hned ptají, na co konkrétně jejich peníze 

poputují a jak funguje financování UNICEF. 
 

KŠ: Často se ptají také na to, jakým způsobem 

UNICEF pomáhá a v kterých zemích působí. 

Hodně se zajímají také o programy UNICEF 

zaměřené na vzdělávání dětí. 
 

VR: Vzdělávací programy nebo lékařská péče 

pro nejmenší děti v otázkách veřejnosti vedou. 

Skoro vždycky také přijde dotaz, kolik procent 

z darů jde na pomoc dětem. Lidé si občas 

myslí, že když UNICEF působí ve všech zemích 

světa, má velké náklady na provoz, a vždycky 

je opravdu příjemně překvapí, když se dozví, 

jak to ve skutečnosti je – tj. že z každého daru                                                                                                            

jde 91 procent přímo dětem a administrativní 

výdaje jsou jen 6 procent. 

 

Co vám osobně práce pro UNICEF přináší? 

KB: Řekla bych, že mě hlavně učí komunikovat s lidmi. A někdy také i trpělivosti, což se při mojí povaze 

cholerika docela hodí :-) 

KŠ: Často zábavu, dobrý pocit z dobré věci a také mnoho nových zkušeností, které se budou v budoucím 

životě rozhodně hodit. 

VR: Nevím, jestli přináší, ale rozhodně mě baví takhle komunikovat s lidmi. Plus když je to ještě pro dobrou 

věc, je to super! 
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ADRESNÉ OSLOVENÍ DÁRCŮ A SBÍRKY 

V roce 2016 jsme adresným oslovením v České republice získali prostředky pro podporu těchto 
programů UNICEF na pomoc dětem: 
 

 Nezávadná voda 

 Nepál – rok po zemětřesení 

 Nigérie – humanitární krize 

 Extrémní chudoba 

 Podvýživa 
 

Adresné oslovení (Direct mail) rozesíláme našim přispěvatelům dle databáze, která je soustavně 

doplňována a aktualizována. Ke konci roku 2016 obsahovala tato databáze více než 39 000 

aktivních kontaktů, z nichž více než 17 000 přispěvatelů podporuje UNICEF minimálně jedenkrát 

do roka a reaguje na jedno z adresných oslovení či aktuální výzvy v případě humanitární 

katastrofy. Pro rozšíření databáze UNICEF oslovujeme i nové adresáty – v roce 2016 jsme 

kontaktovali adresným oslovením 300 000 nových potenciálních přispěvatelů. Osloveními 

zaměřenými na humanitární problémy světa (a dětí především), kontaktujeme ženy i muže 

z velkých i malých měst, všech věkových kategorií nad 18 let.  

 

Nezávadná voda 

Dne 7. 3. 2016 jsme adresným oslovením na podporu projektu Nezávadná voda kontaktovali 

19 293 aktivních dárců, kteří přispěli celkovou částkou 1 905 238 Kč. 

 

Cílem sbírky bylo získat finanční prostředky na vybudování spolehlivých zdrojů pitné vody, 

hloubení studní a instalování vodních čerpadel a nádrží na vodu, dodání materiálu pro stavbu 

hygienického zázemí v komunitách, oddělených toalet pro chlapce a dívky ve školách a rozvíjení 

osvěty a základních hygienických návyků, důležitých pro záchranu lidských životů.  

Spolu s žádostí o příspěvek jsme všem osloveným odeslali informaci o činnosti UNICEF a využití 

získaných prostředků v roce 2015. 
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Niger: Třináctiletí spolužáci (zleva) Boubacar, Sanoussi 

a Mahamadou z vesnice Mehana naplňují kanystry 

vodou z řeky Niger.  

75 % obyvatel Nigeru je negramotných, takže chlapci 

mají velké štěstí, že mohou chodit do školy, kterou 

tady zřídil UNICEF. „Do školy ve vedlejší vesnici 

chodíme asi dva roky. Předtím jsme neměli oslíky, a 

tak jsme museli několikrát denně chodit pro vodu k 

řece a na školu nezbyl čas. Naše rodina má malé pole, 

kde pěstujeme zeleninu. Každé ráno proto brzy 

vstávám, abychom zajeli pro vodu a zalili záhony. Pak 

jdu do školy a těším se na odpoledne, protože s 

kamarády je velká legrace.“ 

Pár oslů rodině poskytl UNICEF v rámci projektu 

Dobytčí banka krátce po úmrtí otce. Lidé v širokém 

okolí používají závadnou vodu z řeky i na mytí a na 

úklid, ale teď naštěstí pitnou vodu přinesou děti z 

vedlejší vesnice, když jdou ze školy. 

Niger je jednou z nejchudších zemí světa s nízkou 

průměrnou délkou života obyvatel (střední délka 

života mužů je pouze 42,5 let, žen 41,8 let). Velké 

procento z nich umírá právě v důsledku nedostatku 

nezávadné vody. Na jednoho lékaře zde připadá 

přibližně 50 000 obyvatel. 

© UNICEF/Gilbertson 

  

 

 

Nepál – rok po zemětřesení 

Dne 13. 6. 2016 jsme požádali naše příznivce o opětovnou podporu programů UNICEF na 

pomoc dětem v Nepálu, zasaženém v roce 2015 zemětřesením. Celkem jsme oslovili 20 269 

příznivců a podařilo se nám získat 1 644 500 Kč.  

Naše příznivce jsme informovali o pomoci, kterou jsme díky jejich příspěvkům mohli v roce 2015 

dětem v Nepálu poskytnout bezprostředně po zemětřesení. UNICEF působí v Nepálu trvale, a 

proto jsme mohli být mezi prvními, kdo postiženým rodinám zajistil pitnou vodu, hygienické 

potřeby, dočasné přístřeší a bezpečné útočiště pro děti. Přestože od katastrofy uplynul již rok, 

spousta dětí ještě nechodila do školy a žila v provizorních podmínkách, a proto jsme se rozhodli 

požádat naše příznivce o opětovnou pomoc nepálským dětem. 

Děti, které zemětřesení přežily, se snaží chudobě a beznaději uniknout odchodem do měst. Jejich 

sen o vzdělání a lepší budoucnosti však většinou končí na ulici, kde přespávají a živí se 

vyhozenými zbytky, nebo často pracují v nelidských podmínkách. UNICEF rozvíjí v Nepálu 

jednoduché, ale účinné programy zaměřené na základní vzdělání, osvětu a ochranu dětí před 

všemi formami vykořisťování. 

 

Součástí tohoto oslovení byl dotazník pro pravidelné přispěvatele, po jehož vyplnění jsme mohli 

aktualizovat kontakty našich dárců a získali jejich názory, podněty a připomínky k činnosti 

UNICEF. Dotazník vyplnilo 263 dárců a vyplynulo z něj, že naše příznivce nejvíce zajímají témata 
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Nepál: „Pracovaly jsme od čtyř ráno až do pozdní noci, 16 

hodin každý den. Když některá z nás usnula, vedoucí směny ji 

zbil nebo nasypal do očí prášek z pálivých paprik chilli,“ 

popisuje Sapana úděsné podmínky v továrně na koberce v 

hlavním městě Káthmándú.  

Sapaně bylo pouhých 13 let, když jejich malou vesnici v 

okrese Makwanpur navštívil náborář z města. „Slíbil, že budu 

ve městě bydlet u hodných lidí, občas jim pomůžu s vařením 

a úklidem a budu tam chodit do školy.“  Realita těchto dětí, 

vytržených z domova, které ve městě nikoho neznají, je však 

zcela odlišná. Z ubytovny pro dělníky nemají možnost 

uniknout, každý jejich pohyb sledují hlídači. Ztrácejí kontakt s 

rodinou a nemají šanci se ubránit ani násilí a sexuálnímu 

zneužívání. Podobně na tom jsou také „kamlari“ – 

neviditelné dětské otrokyně, které slouží zavřené v domech 

bohatých rodin z vyšších kast.  

„Když přišlo zemětřesení a spadly zdi továrny, kde jsme 

pracovaly, měla jsem obrovskou radost. Nejdřív z toho, že 

jsem přežila, a také z toho, že konečně mohu utéct. Nečekala 

jsem ani minutu.“ Pro Sapanu bylo zemětřesení příležitostí 

vrátit se domů ke své rodině. Bez vzdělání tam však může 

pouze pomáhat na poli. Z otroctví se zachránila, uniknout z 

chudoby bude mnohem těžší.  

© UNICEF 

 

humanitární pomoc v krizových oblastech, boj proti podvýživě a očkovací programy. U otázky 

„Proč podporuji UNICEF?“ jednoznačně převládl fakt, že pomáhá dětem, je důvěryhodný a 

transparentní a pomáhá tam, kde je situace nejhorší. 

 

 

 

Humanitární krize v Nigérii 

Dne 12. 9. 2016 jsme adresně oslovili 19 173 aktivních dárců s žádostí o podporu dětí v Nigérii, 

strádajících z důvodu dlouhodobé humanitární krize. Celkem se podařilo získat 2 179 074 Kč. 

V Nigérii, postižené dlouhodobým suchem, neúrodou a ozbrojenými konflikty, strádá podvýživou 

244 000 dětí, z nichž pětina je v bezprostředním ohrožení života a nutně potřebuje 

terapeutickou stravu a další léčbu. Získané finanční prostředky byly použity na zajištění toho 

nejpotřebnějšího k jejich přežití: pitné vody, výživné stravy, bezpečného přístřeší, léků a 

prostředků pro ošetření zranění, ale také na podporu vzdělávacích programů, které těmto dětem 

dávají šanci na lepší budoucnost a pomohou zajistit, že až vyrostou, budou chtít ve své zemi 

zůstat a budou ji také lépe spravovat. Školní docházka s pravidelným denním režimem, kontakt 

s vrstevníky a psychosociální pomoc speciálně vyškolených učitelů dětem také pomáhají 

překonat prožitá traumata.  
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Extrémní chudoba 

Dne 28. 11. 2016 jsme adresně oslovili 39 105 stávajících příznivců s žádostí o podporu dětem 

v extrémní chudobě. Celkem se z této sbírky podařilo získat 4 265 565 Kč. 

Cílem sbírky bylo zajistit terapeutickou stravu, zdravotní péči, vzdělání a ochranu před násilím a 

zneužíváním pro děti, které strádají extrémní chudobou. Pomoci je skutečně zapotřebí, protože 

každý den ve světě bojuje o holé přežití 385 milionů nejchudších dětí a jejich rodin.  

Jak velký je problém dětské chudoby? 

 385 milionů dětí na světě žije v extrémní chudobě (za méně než 1,9 dolaru na den) 

 5,9 milionu dětí mladších pěti let (1 dítě každých 5 sekund) umírá na podvýživu a 
nemoci, které lze léčit  

 86 % nejchudších dětí žije v jižní Asii a v subsaharské Africe   
 

Zatímco ve vyspělých zemích zabraňuje nejhoršímu systém sociální solidarity, v krizových 

oblastech a v nejchudších zemích světa není žádná pojistka, která by děti před extrémní 

chudobou ochránila.   

  

 

S Vaší pomocí můžeme zachránit až 95 % 

podvyživených dětí, jako je Nyarony. 

V oblasti okolo Čadského jezera, které leží na 

jih od Sahary na hranicích Nigeru, Nigérie, 

Kamerunu a Čadu, se právě odehrává jedna z 

největších afrických humanitárních krizí 

současnosti. 

Obyvatelstvo, a zejména ti nejzranitelnější – 

děti, zde bojují o přežití v důsledku vleklého 

konfliktu, neúrody, nedostatku pitné vody a 

šíření nebezpečných nemocí, včetně obrny a 

malárie. 

Podle údajů terénních pracovníků UNICEF zde 

244 000  dětí trpí podvýživou a 49 000 z nich je 

v přímém ohrožení života. 
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Vesnice Tagal, Čad: „Pamatuji si to dobře – všichni 
jsme plakali, že už se k nám maminka asi nevrátí,“ 
vzpomíná šestiletá Achetou na noc, kdy do jejich 
vesnice vtrhli bojovníci Boko Haram a násilím, spolu 
s několika dalšími ženami, odvlekli její matku. 
„Nevím, proč od nás musela odejít, a je mi pořád 
moc smutno.“ 
Achetou se za svůj krátký život několikrát stěhovala, 
takže ani neví, co znamená slovo domov. Narodila 
se v Ariboye, odlehlé chudé vesnici v 
severovýchodní Nigérii. Tak jako mnoho dalších 
rodin, měli její rodiče pronajatý malý kousek země 
pro vlastní obživu, ale z důvodu velkého sucha a 
neúrody byla většina rodin nucena v roce 2010 
svoje domovy opustit. Bezpečí v sousední provincii 
ale bylo jen dočasné a po útoku Boko Haram se 
otec ve snaze ochránit děti a zajistit obživu na 
skromné přežití rozhodl vesnici opustit a najít pro 
všechny nový domov u Čadského jezera, kde se 
nyní věnuje rybolovu. „Žijeme sice ze dne na den, 
ale alespoň jsme tady zatím v bezpečí,“ říká otec. 
Přestože malá Achetou ani její bratři do školy 
nechodí, pyšně říká: „Až budu velká, budu učitelka 
ve škole. Už umím spočítat všechny ryby, co tatínek 
uloví!“  
 

© UNICEF/Tremeau 

 

 

Boj proti podvýživě 

Dne 4. 10. a 28. 11. 2016 jsme adresně oslovili celkem 300 000 nových potenciálních příznivců s 

prosbou o podporu projektů UNICEF zaměřených proti dětské podvýživě, na něž přispělo 4 019 

nových příznivců celkovou částkou 2 165 571 Kč. 

Získané finanční prostředky byly určeny na zřízení a provoz výživových center, na zajištění 

speciální terapeutické výživy Plumpy'Nut a vitamínů, na proškolení matek v zásadách správné 

výživy a o důležitosti kojení a plánovaného rodičovství, na podporu projektu „dobytčích bank“, 

zajišťujícího rodinám postiženým suchem a neúrodou domácí zvířata a odolné plodiny, aby měly 

možnost obživy a mohly se o sebe samy lépe postarat. 

Protože adresáti byli osloveni poprvé, na obálce dopisu jsme uvedli základní informace o UNICEF 

a zároveň byla na přední straně obálky upoutávka na pořad ČT „Pošta pro Tebe speciál“ 

k 70. výročí UNICEF, který byl odvysílán 4. ledna 2017.  
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DÁRKY PRO ŽIVOT 

Projekt Dárky pro život, rozvíjený v ČR od roku 2010, je určen pro příznivce, kteří chtějí naše 

programy podpořit nákupem konkrétních humanitárních pomůcek, které UNICEF každodenně 

používá ve 150 zemích a oblastech světa, kde pomáhá. Nabídka Dárků se každý rok mění či 

aktuálně upravuje podle reálných potřeb dlouhodobých programů a aktuálních krizových situací. 
 

V roce 2016 nabídka obsahovala celkem 31 Dárků pro život, které bylo možné zakoupit 

prostřednictvím e-shopu na www.darkyprozivot.cz, tištěného katalogu a v prodejně UNICEF 

v Rytířské ulici v Praze. Celkem se v roce 2016 díky dárcům z ČR podařilo prostřednictvím tohoto 

projektu získat prostředky na zakoupení humanitárních pomůcek v celkové hodnotě  

2 191 712 Kč. 
 

Pomoc českých dárců například znamená: 
 

 5 150 000 l čisté vody  

 2 790 l terapeutického mléka a 3 091,2 kg terapeutické výživy Plumpy’Nut  

 Očkování proti spalničkám pro 21 560 dětí  

 Klidný a bezpečný spánek pod moskytiérou pro děti z 1 038 rodin  
 

Projekt Dárky pro život byl před Vánoci mediálně podpořen prostřednictvím DRTV kampaně na 

FTV PRIMA, kampaní na Facebooku a prostřednictvím newsletterů. 
 

Dárky pro život jsou mezi dárci UNICEF oblíbené i proto, že darovací certifikát, který po jejich 

nákupu obdrží, může být i vhodným dárkem. Kromě certifikátu, osvědčujícího druh a hodnotu 

daru, obdrží dárci i potvrzení o přijetí bezúplatného plnění a v průběhu prvního čtvrtletí roku 

následujícího po zakoupení Dárku též informaci, kde jejich dary pomohly dětem. 
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BLAHOPŘÁNÍ A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ 

V roce 2016 pokračoval již druhým rokem prodej blahopřání a dárků UNICEF  prostřednictvím 

licenčního partnera UNICEF – společnosti Belarto, která licenční prodej zboží UNICEF zajišťuje již 

několik let i v dalších evropských zemích. Naši zákazníci si oblíbená blahopřání, kalendáře a 

dárkové zboží s logem UNICEF mohli vybrat z nabídky našeho e-shopu na www.unicefcards.cz, 

firemní partneři měli k dispozici též tištěný katalog vánočního zboží, který jim byl rozeslán 

koncem září. V roce 2016 si prostřednictvím e-shopu zakoupilo zboží více než 1500 zákazníků 

v celkové hodnotě 1 929 065 Kč, z níž UNICEF obdržel 652 200 Kč. 
 

Pokračovali jsme i s prodejem starší kolekce blahopřání a dárků UNICEF v naší prodejně 

v Rytířské ulici. Prodejna byla otevřena vždy jeden den v týdnu, ale v listopadu a prosinci tři dny 

v týdnu, abychom zákazníkům umožnili nakoupit si vánoční dárky. Celkově jsme v roce 2016 

v prodejně UNICEF  prodali zboží za 340 000 Kč (ceny byly snížené o 50–80 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

20 

 

 

 

ADOPTUJ PANENKU A ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ 

Projekt „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ je zaměřen na získání 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. 
 

V roce 2016 přinesly panenky, nabízené k adopci prostřednictvím e-shopu na www.unicef.cz, 

v pražské prodejně v Rytířské ulici a při všech benefičních akcích včetně aukce, na podporu 

očkovacích programů částku v celkové výši 2 430 815 Kč, která zajistila očkování proti 6 

smrtelným dětským nemocem pro 4 051 dětí. (Od roku 2002, kdy byl v ČR projekt Adoptuj 

panenku a zachráníš dítě zahájen, do konce roku 2016 přinesl celkem již 27 078 900 Kč, a zajistil 

tak očkování proti spalničkám, záškrtu, černému kašli, dětské obrně, tetanu a tuberkulóze pro 

45 131 dětí.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvýznamnějšími akcemi na podporu projektu 

v roce 2016 byly benefiční aukce panenek známých 

osobností, benefiční divadelní představení 

v Divadle ABC, soutěž „Miss Generali“ o 

nejkrásnější panenku vyrobenou zaměstnanci 

pojišťovny a prodejní akce na základních školách. 

Projekt každoročně podporují i firmy – např. 

společnost Paul's Bohemia Trading, s.r.o., 

každoročně adoptuje 50 panenek, které pak naším 

prostřednictvím věnuje znevýhodněným dětem – 

v roce 2016 byly tyto panenky zaslány dětem 

z chudých rodin prostřednictvím projektu Diakonie 

„Daruj dárek v krabici od bot“. 
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Benefiční aukce panenek známých osobnosti 2016 
 

14. ročník benefiční aukce panenek, vytvořených předními českými designéry a známými 

osobnostmi, se konal 15. listopadu v Českém muzeu hudby. Draženo bylo 24 panenek s celkovým 

výtěžkem 2 003 000 Kč, který přinesl záchranu života v podobě očkování pro 3 338 dětí. 
 

Panenky pro aukci vytvořili: Burda Style – Ingrid Oriešková, Jitka Čvančarová, Josef Dvořák, 

Martha Elefteriadu, Markéta Fialová, nadace Generali, Arnošt Goldflam, Vlastimil Harapes, Marie 

Imbrová, Eva Jiřičná, Petr Kalouda, Tatiana Kovaříková, Kateřina Lubovská Smolíková, Barbara 

Nesvadbová, Rony Plesl, Tereza Pokorná & Jitka Pikalová, Liběna Rochová, Jan Saudek, Simona 

Stašová, Pavel Šporcl, Robert Vano, Michal Viewegh, Karel Voříšek & Markéta Houštecká, Zátiší 

Group. 
 

Moderátorem aukce byl Karel Voříšek, v průběhu večera vystoupili zpěvačky Martha Elefteriadu 

a Věra Martinová, swingový zpěvák Jan Smigmátor a Dětský balet Praha. Patronkou projektu 

Adoptuj panenku a zachráníš dítě a benefičních aukcí je oděvní designérka Liběna Rochová. 
 

Pojišťovna Generali, která je partnerem projektu, již potřetí do aukce zařadila a poté i vydražila 

vítězku internetové soutěže Miss Generali o nejkrásnější panenku, vytvořenou pro projekt 

Adoptuj panenku a zachráníš dítě zaměstnanci pojišťovny. Společnost Zátiší Group, která 

každoročně pro benefiční aukci sponzorsky poskytuje catering, jako překvapení večera do 

aukcevěnovala perníkovou panenku, kterou pak také majitel Zátiší Group vydražil.  
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FIREMNÍ PARTNERSTVÍ 

V roce 2016 probíhala spolupráce s desítkami firem a společností, jejímiž nejčastějšími formami 

byly přímý dar společnosti na programy UNICEF, nákup Dárků pro život, účast na charitativních 

aukcích, darování části výtěžku z prodeje zboží či produktů dané společnosti či sponzorování 

našich benefičních aktivit. Stále častěji se firmy snaží zapojovat do fundraisingových aktivit své 

zaměstnance a klienty, a motivovat je tak k pomoci. 

 
 

• Společnost Angermeier Engineers, s.r.o., podpořila programy UNICEF částkou 100 000 Kč. 
 

• Společnost BOMAR, s.r.o., podpořila projekty UNICEF zaměřené na pomoc po úderu hurikánu 

Matthew na Haiti částkou 270 550 Kč. 
 

• Společnost Krofian CZ, spol. s.r.o., dlouhodobý partner UNICEF, podpořila programy na pomoc 

strádajícím dětem nákupem Dárků pro život v hodnotě 140 000 Kč. 
 

• Nadace pojišťovny Generali, partner projektu „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“, podpořila 

očkovací programy UNICEF celkovou částkou 200 000 Kč. 
 

• Společnost NARETEC, s.r.o., podpořila programy UNICEF částkou v celkové výši 362 000 Kč 

nákupem Dárků pro život a podporou dlouhodobých programů. 
 

• Společnost PROFI CREDIT Czech, a.s., podpořila programy UNICEF příspěvkem ve výši 

1 000 000 Kč. Podpořila také projekt Přátelé dětí UNICEF. 
 

• Společnost R.U.R., a.s., podpořila program UNICEF „Děti ve válce“ částkou  97 467 Kč 
 

• Společnost S. C. Johnson, s.r.o., podpořila očkovací programy UNICEF částkou 140 000 Kč.  
 

• Společnost Slevomat.cz uspořádala on-line sbírky na podporu dlouhodobých projektů UNICEF 

s celkovým výtěžkem ve výši 250 720 Kč. 
 

• Společnost TextilEco podpořila dlouhodobé programy UNICEF celkovou částkou 335 000 Kč. 

Součástí jejich pomoci byla podpora koncertu FOK „José Cura pro UNICEF“, jehož byli partnery, 

částkou 100 000 Kč. TextilEco patří ke společnostem, které k pomoci dětem motivují i své 

zaměstnance a klienty – formou besed zaměstnanců s pracovníky UNICEF, pořádáním akcí, při 

nichž si zákazníci prodejen Genesis odnesli spolu s nákupem i informační letáky o pomoci UNICEF 

dětem a možnostech podpory. 
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• Společnost Tuzi, s.r.o., dlouhodobý partner UNICEF, podpořila programy na pomoc dětem 

částkou 100 000 Kč. 
 

• Společnost T-Mobile Czech Republic, a.s., podpořila částkou 100 000 Kč benefiční divadelní 

představení Vím, že víš, že vím v Divadle ABC s výtěžkem na podporu očkovacích programů. 
 

• Společnost Zátiší Group podpořila očkovací programy UNICEF částkou 980 000 Kč. Činnost 

UNICEF dlouhodobě podporuje také formou propůjčování prostoru restaurantů Zátiší Group pro 

akce a workshopy a poskytováním cateringových služeb při benefičních akcích. Od roku 2005 

společně s UNICEF rozvíjí projekt „Dobrý start do života“ na podporu přežití nejmenších dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

>> 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 2016 konalo 

23. března v pražském hotelu Hilton Prague Old Town. 

Prostory pro tento účel hotel poskytl bezplatně jako výraz 

své podpory. 
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BENEFIČNÍ AKCE 

V průběhu roku 2016 se konala řada akcí většího či menšího rozsahu, tradičních i zcela nových, 

z nichž největší ohlas měly benefiční divadelní představení „Vím, že víš, že vím“ v Divadle ABC, 

benefiční koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod vedením José Cury, mezinárodní 

fotbalový turnaj Generali CEE Cup, Fronta na záchod při příležitosti Světového dne vody a 

charitativní aukce 12. Plesu v Opeře. Celkem benefiční akce přinesly na podporu programů 

pomoci dětem částku ve výši 2 568 666 Kč (v této sumě není zahrnuta benefiční aukce panenek, 

o níž tato výroční zpráva pojednává zvlášť).  

 

Ples v Opeře 

UNICEF ČR se v roce 2016 stal charitativním partnerem 12. Plesu v Opeře, který se konal 6. února 

ve Státní opeře. Výtěžek z benefiční aukce, která je pravidelnou součástí plesu a která byla 

určena na podporu vzdělávacích programů UNICEF pro děti v nejchudších zemích, činil  

1 700 007 Kč. Kromě dresu Manchesteru United s číslem a podpisem fotbalisty a vyslance dobré 

vůle Davida Beckhama, který do aukce věnoval český UNICEF a který byl vydražen za 400 000 Kč, 

se dražily rokoková čajová souprava Rudolf Kämpf, faksimile Bible kutnohorské, Skleněné srdce 

Lasvit od Maxima Velčovského, hodinky The Longines Heritace 1935, náhrdelník Lucy Diamonds 

se 30 brilianty a postel Hästens. Ředitelce UNICEF Pavle Gomba symbolický šek předali Tomáš 

Jirsa a Zuzana Vinzens z pořádající agentury C&B, moderoval Marek Eben, který spolu s Leošem 

Marešem byl též licitátorem charitativní aukce. 

  

 

 

 

 

 

 

Fronta na záchod 

Charitativní akce Fronta na záchod se 22. března 2016 při příležitosti Světového dne vody konala 

již po sedmé. Jejím cílem je upozornit na závažný problém současného světa, kterým je 

nedostatek pitné vody a hygienického zázemí – každý den ve světě umírá 2000 dětí ve věku do 

pěti let na průjmová onemocnění a infekční choroby, z nichž 90 procent je způsobeno užíváním 

závadné vody, nedostatečnou hygienou a neexistencí sanitárních zařízení.  Celosvětově právě 

teď nemá přístup k nezávadné vodě 748 milionů lidí a 2,5 miliardy lidí nemá ani nejjednodušší 

toaletu.  

 

V charitativním koncertu, který byl součástí doprovodného programu akce, Frontu svým 

vystoupením podpořili: zpěvačky Věra Martinová a Michaela Nosková, houslový virtuos Pavel 
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Šporcl, sopranistky Christina Johnston a Pavlína Senić, zpěváci David Deyl a David Gránský a 

skupina Viktor Dyk & WAW. Pro děti i jejich rodiče byla připravena improvizovaná dílnička s 

názvem „Mýdlo = hrdina dětí“, kde si vyzkoušeli vyrobit vlastní mýdlo. Každý, kdo chtěl projekty 

UNICEF podpořit i finančně, mohl svůj příspěvek vhodit přímo na místě do kasičky, umístěné v 

symbolické kadibudce, nebo poslat dárcovskou SMS. Symbolické Fronty na záchod, již vytvořili 

všichni účastníci závěrem odpoledne, se zúčastnilo 152 lidí. 

 

Výtěžek z akce přinesl na programy UNICEF podporující přístup k nezávadné vodě, hygieně a 

sanitaci částku 83 361 Kč.  

Hlavními partnery Fronty na záchod 2016 byly společnosti Isostar, Zmrzlinárna Angelato a TAIKO. 
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Benefiční divadelní představení 

Benefiční divadelní představení hry Rodolfa Sonega a Renata Giordana „Vím, že víš, že vím“ se 

konalo 29. dubna v Divadle ABC s výtěžkem na podporu očkovacích programů UNICEF. Na 

sedadlech divadla čekaly na každého diváka panenky, vytvořené pro projekt Adoptuj panenku a 

zachráníš dítě, u stánku UNICEF bylo možné zakoupit blahopřání a dárkové předměty. Výtěžek 

z představení činil s podporou společnosti T-Mobile Czech Republic 103 743 Kč, které zajistí 

očkování proti šesti hlavním dětským smrtelným nemocem pro 173 dětí.  

 

 

 

   

 

 

José Cura pro UNICEF 

Ve čtvrtek 8. prosince se ve Smetanově síni Obecního domu v Praze konal pod názvem „José 

Cura pro UNICEF“ benefiční koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod vedením 

světoznámého tenora a dirigenta José Cury, který program koncertu též sestavil. Výtěžek 

z koncertu ve výši 130 635 Kč byl použit ve prospěch dlouhodobých programů pomoci dětem 

v nejchudších zemích. Partnerem koncertu byla společnost TextilEco, která jej podpořila částkou 

100 000 Kč. 

 

  

  

 

 

 

 >> Střípky z cest byl název besedy Michala Horáčka, která se 

pro příznivce UNICEF konala 21. ledna v dětské galerii GUD na 

náměstí Franze Kafky a při níž Michal Horáček vyprávěl o 

kmeni Samburu v severní Keni.  
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>> Sen o Dakaru byl název cesty automobilového závodníka 

Karla Lopraise, na kterou vyrazil počátkem roku po stopách 

svého provního závodu Rallye Paříž – Alžír – Dakar. 

Společnost mu dělaly panenky vytvořené Arnoštem 

Goldflamem a Petrou Černockou na podporu očkovacích 

programů. 

 

>> Putovní výstava vysvědčení 50 známých českých 

osobností a tematicky zaměřených fotografií ze 

vzdělávacích programů UNICEF se v průběhu jara postupně 

konala v OC Forum Nová Karolina v Ostravě, v OC Šantovka 

v Olomouci a v Kongresovém centru ve Zlíně a zhlédlo ji 

více než 7 tisíc návštěvníků. V době konání výstavy ve všech 

městech pracoval tým F2F, který zájemce informoval o 

práci UNICEF a možnostech pravidelné podpory. 

  

>> Výstavu fotografií „Děti ve válce“, která se konala 

v Atriu Parlamentu ČR, zahájila 8. února tehdejší 

místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Jaroslava 

Pokorná Jermanová. Vystavené fotografie ukazují příběhy 

konkrétních dětí, které v různých částech světa platí příliš 

vysokou cenu za rozhodnutí, která nemohou nijak ovlivnit. 

 

>> Univerzita UNICEF je název besed na rozvojová témata, 

které se konají v prostoru bývalé prodejny UNICEF 

v Rytířské ulici v Praze – v roce 2016 na témata africký 

šperk (Marie Imbrová, 22. 2.), život malých mnichů 

v Bhútánu (Martin Rychlík, 14. 3), život v keňských slumech 

(Hana Klučarová, 25. 4.). 

 

>> 3. ročníku Běhu pro UNICEF 11. dubna, který pro UNICEF 

pravidelně pořádají dobrovolné spolupracovnice Petra 

Hübnerová a Beáta Garšicová, se zúčastnilo 205 běžců. 

Výtěžek z akce ve výši 27 235 Kč podpořil dlouhodobé 

programy UNICEF.  
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>> Pečení pro život se stalo neodmyslitelnou součástí 

Zlínského filmového festivalu – do OC Zlaté Jablko jej 

31. května přišli podpořit také hosté festivalu herec Jiří 

Mádl a režisér Jiří Strach, celé odpoledne moderoval 

Martin Hrdinka. Výtěžek ve výši 19 569 Kč podpořil 

projekty UNICEF zaměřené na boj s podvýživou. 

 

>> Návštěvníci pražského festivalu United Islands of 

Prague mohli podpořit programy UNICEF pro děti 

v nejchudších zemích nákupem dárkových předmětů, 

blahopřání a panenek ve stánku UNICEF, který zde byl 

instalován. Pro dětské návštěvníky byly připraveny 

workshopy a hry v podobě velkého pexesa, malování 

šamanských kamenů a afrických masek. 

 

 

>> Finálový zápas 6. ročníku mezinárodního fotbalového 

turnaje Generali CEE Cup hráčů do 19 let, konaný 

27. července na stadionu Bohemians 1905, přinesl na 

podporu projektů UNICEF pro strádající děti na východní 

Ukrajině částku 60 000 Kč.  

 

 

 

>> Fotbalový dres Realu Madrid s číslem a podpisem 

fotbalisty a vyslance dobré vůle UNICEF Davida Beckhama, 

který byl v červnu 2016 zařazen do charitativní 

internetové aukce na portálu AUKRO, vydražil pan Petr 

Švonc za částku 53 764 Kč. Výtěžek aukce byl určen na 

podporu vzdělávacích programů UNICEF. 

 

 

 

>> V charitativní internetové aukci na portálu AUKRO na 

podporu vzdělávacích programů UNICEF byl dražen také 

oficiální míč evropského šampionátu 2016 ve fotbale. 

Vydražil jej pan Jaromír Vyoral pro svého syna za částku 

12 301 Kč. 
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>> Bazar oblečení pořádá dvakrát ročně dobrovolná 

spolupracovnice UNICEF Jarmila Zapletalová v Kroměříži. 

V roce 2016 podpořil výtěžek ve výši 22 168 Kč programy na 

boj s podvýživou a programy na pomoc dětem zasaženým 

válečnými konflikty. 

 

 

 

>> Charitativní prodej perníčků pro UNICEF, upečených 

studenty a dobrovolníky Ekonomické fakulty VŠB-TU 

Ostrava, který každoročně pořádá studentský webový 

portál Sokolská33.cz, přinesl na podporu projektu Dobrý 

start do života částku ve výši 11 370 Kč.  
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DOBROVOLNÁ SPOLUPRÁCE 

K 31. prosinci 2016 bylo v UNICEF ČR registrováno 3 722 dobrovolníků z celé ČR, kteří nám 

pomáhají s organizováním benefičních aktivit, workshopů a akcí pro děti, prodávají zboží UNICEF 

a panenky, zapojují se do osvětové činnosti, administrativních prací v kanceláři UNICEF, pomáhají 

s překlady rozsáhlejších materiálů z ústředí, apod. 

 

Pomoc všech našich dobrovolníků je velice důležitá, protože UNICEF je dobrovolná organizace 

jen s malým počtem zaměstnanců, a bez pomoci dobrovolných spolupracovníků bychom 

nemohli naše akce po celé ČR uskutečňovat v takovém množství a rozsahu, jak obvykle 

uskutečňujeme. 

 

Někteří dobrovolníci po domluvě s naší kanceláří organizují samostatně různé sportovní, 

osvětové, kulturní a benefiční akce nebo prodejní výstavy panenek s výtěžkem pro UNICEF – 

např. Pečení pro život při zlínském filmovém festivalu zabezpečuje Lenka Mastešová, bazary 

oblečení v Kroměříži s výtěžkem pro UNICEF organizuje Jarmila Zapletalová. Každoročně před 

Vánoci vyhlašuje Jaroslav Lipavský facebookovou akci „Vzdej se oběda ve prospěch UNICEF“, 

k níž se připojuje stále více jeho známých a přátel, a za ušetřené peníze všech za jeden oběd pak 

pan Lipavský nakoupí Dárky pro život. Charitativní akce s výtěžkem pro UNICEF nebo besedy 

s pracovníky UNICEF s námi často domlouvají také školy. 

 

 

 

>> Dobrovolná spolupracovnice Lenka Mastešová při 

Pečení pro život s dcerou a hostem Zlín Film Festivalu 

hercem Jiřím Mádlem. 

 

 

 

 

>> Dobrovolníci UNICEF na červnovém festivalu United 

Islands of Prague, kde zajišťovali stánek UNICEF a 

workshopy pro děti. 

 

 

>> Malování pohlednic pro UNICEF byl název akce, při níž 

žáci ZŠ Karla Dvořáčka v Orlové malovali pod vedením své 

učitelky Anny Papajové obrázky, které pak nabízeli 

k prodeji na výstavě klubových a spolkových činností 

s výtěžkem 1 620 Kč.  
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>> UNICEF ČR je jedním z partnerů programu 

International Consulting, který každoročně 

v červnu organizuje Anglo-americká univerzita 

v Praze ve spolupráci s univerzitou ve Virginii. 

Smyslem programu je zpracování projektů, které 

partneři univerzitě zadají. Na fotografii jsou 

studenti a pedagogové z obou univerzit, kteří se 

v roce 2016 podíleli na řešení projektu UNICEF ČR 

na téma Inovace projektu Dárky pro život.  

 

 

>> Studenti a dobrovolníci Ekonomické fakulty 

VŠB-TU Ostrava při charitativním prodeji perníčků 

na podporu programů UNICEF, pořádaném 

každoročně před Vánoci studentským webovým 

portálem Sokolská33.cz. 

 

  

 

 

>> Děti z Dětského domova v Lazech na Zlínsku při 

pečení cukroví a perníčků pro Pečení pro život ve 

Zlíně. 

 

 

 

 

>> Studentky Střední a VOŠ zdravotnické v Zlíně se 

zapojily do dobrovolné pomoci ve stánku UNICEF 

na Zlín Film Festivalu, v němž zajišťovaly prodej 

blahopřání, dárkového zboží, panenek a certifikátů 

dárků pro život. 
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Podpora známými osobnostmi 

V roce 2016 podpořila naši činnost řada známých osobností – tvorbou panenek pro benefiční 

aukci, moderováním akcí, záštitou významných projektů, literární tvorbou, propůjčením své 

tváře nebo hlasu při podpoře UNICEF v médiích namluvením televizních a rozhlasových spotů, 

tištěné inzerce či jiné podpory: oděvní designéři Liběna Rochová, Petr Kalouda, Tatiana 

Kovaříková, sklářská designérka Kateřina Lubovská Smolíková, sochař a designér Rony Plesl, 

herečky Jitka Čvančarová, Simona Stašová a Tereza Pokorná, herci Josef Dvořák, Pavel Novotný a 

Arnošt Godlflam, zpěvačky Věra Martinová a Martha Elefteriadu, zpěváci David Deyl, David 

Gránský a Jan Smigmátor, sopranistky Christina Johnston a Pavlína Senić, houslový virtuos Pavel 

Šporcl, tanečník Vlastimil Harapes, novinářka a moderátorka Markéta Fialová, spisovatelka 

Barbara Nesvadbová, spisovatel Michal Viewegh, redaktor a publicista Martin Rychlík, 

fotografové Jan Saudek a Robert Stano, moderátor Karel Voříšek a další. 

 

 
>> Herečka a vyslankyně dobré vůle UNICEF Jitka Čvančarová v Divadle Ungelt před 

představením podepisuje pohlednice na podporu crowdfundingové sbírky na pomoc Dorjimu – 

malému mnichovi z Bhútánu. V roce 2016 podpořila UNICEF také tvorbou panenky pro benefiční 

aukci, namluvila spolu s Viktorem Preissem a Valérií Zawadskou spoty pro kampaň „Hlasy, které 

nikdo neslyší“ pro podporu projektu Přátelé dětí UNICEF, zúčastnila se natáčení speciálu Pošta 

pro tebe, připraveného ve spolupráci s Českou televizí při příležitosti 70. výročí založení UNICEF, 

a podpořila řadu dalších akcí. 

 
Hokejista a vyslanec dobré vůle Patrik Eliáš podpořil sbírku na pomoc malému bhútánskému 

mnichovi Dorjimu a vydražením panenky při benefiční aukci významně přispěl na očkovací 

programy UNICEF. Na akcích k 70. výročí UNICEF se podílel natočením videopozdravu pro speciál 

Pošty pro tebe a nabídkou „Tréninku a oběda s Patrikem Eliášem“ do charitativní dražby. 
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Spisovatel a vyslanec dobré vůle Michal Viewegh podpořil benefiční aukci panenek, pro niž 

připravil v pořadí již 11. panenku – nazval ji Melouchářka podle názvu své poslední knihy, kterou 

do aukce věnoval spolu s panenkou. Akcí k 70. výročí UNICEF se zúčastnil natáčením speciálu 

Pošty pro tebe a nabídkou „Odpoledne s Michalem Vieweghem na Sázavě“ do charitativní 

dražby s výtěžkem pro UNICEF. (Na snímku vyplňuje rodný list své panenky pro benefiční aukci.) 

 

 
Spisovatelka Barbara Nesvadbová na setkání s partnery UNICEF 12. prosince 2016 při příležitosti 

70. výročí jeho založení, kde Jitka Čvančarová přečetla její povídku napsanou v rámci 

celosvětového projektu „Drobné příběhy“ (Tiny Stories). Bára Nesvadbová v roce 2016 již po 

páté podpořila očkovací programy UNICEF tvorbou panenky pro benefiční aukci, na akcích 

k 70. výročí založení UNICEF se podílela účastí při natáčení speciálu Pošty pro tebe a nabídkou 

„Dne s Bárou Nesvadbovou v redakci“ do charitativní dražby. 
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Houslový virtuos Pavel Šporcl s panenkou, kterou vytvořil pro benefiční aukci. V roce 2016 

podpořil UNICEF také vystoupením při charitativním koncertu na Staroměstském náměstí 

v rámci akce Fronta na záchod při příležitosti Světového dne vody. 

 
Zpěvačka Věra Martinová při vystoupení na benefiční aukci panenek v Českém muzeu hudby 

15. listopadu. V roce 2016 podpořila UNICEF také vystoupením při charitativním koncertu na 

Staroměstském náměstí v rámci akce Fronta na záchod při příležitosti Světového dne vody. 

 

 
Oděvní designérka Liběna Rochová s Pavlou Gomba na setkání s partnery UNICEF 12. prosince 

2016 při příležitosti 70. výročí jeho založení. Liběna Rochová je patronkou projektu Adoptuj 

panenku a zachráníš dítě, pro jehož benefiční aukce od roku 2003 vytváří panenky a významně 

se podílí na každoroční přípravě aukcí. 
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PODPORUJÍ NÁS 

 

Finanční podpora 

Active Times, s.r.o. / Advantage-fl.cz, s.r.o. / AgroProtec, s.r.o. / Alfa Fruct, s.r.o. / 

Amway Česká republika, s.r.o. / ANECT, a.s. / Angermeier Engineers, s.r.o. /APIAGRA Čechy, s.r.o. 

/ AZ - fruit, s.r.o. / BAIEROVÁ, spol. s r.o. / BOMAR, spol. s r.o. / C&B GROUP, a.s. / Česká 

mailingová společnost, s.r.o. / ESATRADE, s.r.o. / European Centre for Career Education, s.r.o. / 

Fluidtechnik Bohemia, s.r.o. / ISOLIT - BRAVO, spol. s.r.o./ Krásná paní, s.r.o. / Kristensson, spol s 

r.o. / Krofian CZ, spol. s r.o. / Mercury Star, s.r.o. / MMC - Moravia Marketing Company, s.r.o. / 

Nadace pojišťovny Generali / NARETEC, s.r.o. / Paul's Bohemia Trading, s.r.o. / PROFI CREDIT 

Czech, a. s. / Progress Digital, s.r.o. / R.U.R., a.s. / S.C. Johnson, s.r.o. / T-Mobile Czech Republic, 

a.s. / TextilEco, a.s. / Tuzi, s.r.o. / Zátiší Group, a.s. 

 

Věcná podpora 

1.SDZP družstvo / Acomware, s.r.o. / ADCALL Systems, s. r. o. / AK Banyaiová Vožehová /  

Allegro Group CZ, s.r.o. / C&B GROUP, a.s. / Cacao Prague / Česká pojišťovna, a.s. / ČSOB, a.s. / 

Dětský balet Praha / Dorotheum, spol. s r.o. / František Géla / FRMOL, s.r.o. / Grant, s.r.o. / Hotel 

Hilton Prague Old Town / Hrudka a partneři – advokátní kancelář / IT Play / 

Jaroušek.Rochová.Architekti / Kerio Technologies, s.r.o. / KONFES kongresová technika, s.r.o. / 

Lion Teleservices CZ, a.s. / LMC, s r. o. / Microsoft, s.r.o. / Národní muzeum / Nataliya Yashchuk / 

N Light / Panda Production / PORTA DESIGN, s.r.o. / RH Sound, s.r.o. / Slevomat.cz, s.r.o. / 

SOFICO-CZ, a.s. / Stance Communications, s.r.o. / Studio LR / Symfonický orchestr hl. města 

Prahy – FOK / Taiko, a.s. / Wedos, a.s. / Zátiší Group, a.s. / Zbyněk Riedl 

 

Mediální partneři 

Burda Praha, s.r.o. / Business Life / Czech & Slovak Leaders Magazine / Česká televize / Český 

rozhlas Brno / Český rozhlas Hradec Králové / Fond Shop / FTV Prima / Harper‘s Bazaar /  

i-vysočina.cz / Profesní magazín Best of / Rádio 1 / Rádio Čas / RÁDIO FAJN ROCK MUSIC /  

Rádio Impuls / Rádio Krokodýl / Rádio RockZone / TheMedia / 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 – Database Manager 
Aleš Foltýnek – Event & Volunteers koordinátor 
Milena Grödlová – účetní a mzdová agenda 
Šárka Houšková – Direct Marketing Manager 
Jolana Kreisingerová – Pledge Loyalty Manager   
Eva Langerová – Corporate Partnerships Manager 
Miroslav Ledvinka – Communication Officer 
Miroslav Svatoš – koordinátor projektu Face to Face 
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 (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.) 
Oldřich Černoch (poradce ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu, člen dozorčí 
rady České pošty, s. p.) 
Tímea Barák (hlavní analytik Sekce řízení rizik a podpory obchodů v České národní bance) 
Matěj Komora (vrchní právník pro řízení rizik České národní banky)  
 

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, PROFI CREDIT Czech, a.s.) 
Radim Pařízek (hudebník, majitel regionálních rádií Čas a Dálnice a televizní stanice Relax) 
Tereza Pokorná (herečka, režisérka, spisovatelka, choreografka) 
Liběna Rochová (oděvní designérka, patronka projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě) 
Martin Rychlík (redaktor a publicista) 
Zuzana Diniz Sousa (ředitelka marketingu vydavatelství BURDA Praha) 
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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