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Vážení přátelé, členové a příznivci UNICEF, 
 

dovolte mi poděkovat za Vaši významnou podporu. I v roce 2017 jí bylo zapotřebí: v zemích 

zasažených konflikty, násilím nebo přírodní katastrofou žilo v průměru jedno ze čtyř dětí. 

Válčící strany přitom na jejich životy neberou ani ty nejmenší ohledy – děti jsou vystaveny 

nesmírnému násilí, brutalitě a utrpení, stávají se oběťmi přímých a promyšlených útoků a únosů. 

Mnohé z nich ztratily domov nebo byly svědky umírání svých nejbližších. Nemají možnost chodit 

do školy, protože ty jsou zničené nebo v nich není bezpečno. 
 

V roce 2017 jsme se na naše dárce a firemní partnery obraceli s prosbou o podporu humanitární 

pomoci dětem v Jižním Súdánu postiženém hladomorem, krizových projektů v zemích východního 

Karibiku, které v září 2017 zdevastovaly silné hurikány Irma a Maria, na obnovení školní 

docházky ve válkou zničené Sýrii, na pomoc projektům zaměřeným proti podvýživě. Velice si 

vážíme podpory všech našich příznivců, že nepřestávají pomáhat těm nejpotřebnějším. 
 

Díky pravidelné podpoře Přátel dětí může UNICEF okamžitě reagovat v případě přírodní nebo 

válečné katastrofy kdekoliv ve světě a okamžitě zajistit vše, co je zapotřebí pro přežití dětí: 

vakcíny proti infekčním nemocem, terapeutickou výživu podvyživeným dětem, hloubit studny 

v oblastech bez pitné vody nebo dostat do školních lavic děti, které by jinak musely pracovat. A 

prostřednictvím dlouhodobých projektů zaměřených na zdraví, ochranu, vzdělání a rozvoj 

kvalifikace může dát dětem šanci na zdravý rozvoj a lepší budoucnost. 
 

Velice si vážíme také podpory našich dobrovolných spolupracovníků, kteří nám významně 

pomohli s organizací řady benefičních akcí včetně Pečení pro život při Zlín Film Festivalu, 

benefiční aukce panenek známých osobností, koncertu FOK s tenoristou Štefanem Margitou a 

mnoha dalších. 
 

V roce 2017 jsme také uspořádali výzkum Mladé hlasy na zjištění názorů a očekávání českých dětí 

v záležitostech, které se jich dotýkají, a pokračovalo též naše úspěšné zapojení do kampaně na 

charitativním crowdfundingovém portále Fóra dárců darujspravne.cz, která tentokrát byla 

zaměřena na podporu soběstačnosti nejchudších rodin a sirotků ve Rwandě. 
 

O všech našich programech a aktivitách, uskutečněných v roce 2017, a výsledcích naší činnosti se 

dočtete na následujících stránkách výroční zprávy a věřím, že i Vy budete mít z výsledků naší 

společné práce radost. 
 

Ráda bych poděkovala všem, kteří nám v naší práci pomáhají: každému ze 47 729 dárců, které 

jsme v roce 2017 měli, partnerům, stovkám škol a firem, které nás podporují, našim 

dobrovolníkům, bez nichž bychom nemohli naši práce vykonávat v takovém rozsahu, i členům 

týmu – všem, kteří pomáhají zlepšovat situaci strádajících dětí a dávat jim naději na lepší 

budoucnost. Děkujeme! 

  

Pavla Gomba 

Výkonná ředitelka 
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MLADÉ HLASY 2017  

(Výzkum UNICEF ČR o názorech českých dětí)  

Při příležitosti Světového dne dětí, který je vyhlašován na 20. listopadu v souvislosti s přijetím 

Úmluvy o právech dítěte, zveřejnil český UNICEF výsledky výzkumu Mladé hlasy, mapujícího 

názory a očekávání českých dětí a mladistvých ve věku 9–17 let. Výzkum navazuje na předchozí 

studie UNICEF z let 2001 a 2008, které byly zpracovány s týmž cílem: identifikovat přání a tužby 

dětí a mládeže, zjistit míru jejich zapojení do rozhodování o záležitostech, které se jich přímo 

dotýkají, a dát jim možnost vyjádřit na ně svůj názor. 

Výzkum Mladé hlasy 2017 je založen na reprezentativním vzorku dětské populace, vytvořeném 

podle věku a pohlaví dítěte, vzdělání rodičů, regionu a velikosti místa bydliště, a pracuje s daty 

získanými během osobních rozhovorů s dětmi v jejich domácím prostředí. Díky přímé návaznosti 

na předchozí dvě studie umožňují jeho výstupy srovnání současné situace a potřeb dětí 

s dřívějšími výsledky v jedenácti tematických oblastech: Štěstí a rodina; Škola; Přátelé; Hodnoty a 

postoje; Dětská práva; Volný čas a návykové látky; Internet, Sociální sítě a rodičovská kontrola; 

Společnost; Bezpečnost a rozhodování; Budoucnost ČR i osobní.  

Výsledky výzkumu dávají o situaci našich dětí poměrně pozitivní obraz, v některých oblastech 

však došlo v porovnání s lety 2001 a 2008 i k významnějším posunům. Asi nejhůře děti vnímají 

své postavení ve společnosti: pouze dvě pětiny z nich se domnívají, že jejich názor je dostatečně 

brán v úvahu – ve škole, při plánování volného času nebo u soudu, když se např. rozhoduje, se 

kterým z rodičů bude dítě po rozvodu žít (v porovnání s předchozím výzkumem jde o mírné 

zlepšení: v roce 2008 spokojenost s akceptací svých názorů vyjádřilo 34 % dětí, v roce 2001 však 

celých 51 %). 

Pouze třetina dětí se domnívá, že Česká republika bude lepším místem pro život. Ty, které se do 

budoucnosti dívají s nejistotou, se bojí především kriminality, násilí a neschopnosti vlády řešit 

problémy. Většina dětí (68 %) vyjádřila záměr žít v České republice, ale 24 % starších dětí uvedlo, 

že by raději žily v jiné zemi, hlavně v USA a Velké Británii. 

Bez výrazných změn zůstává počet dětí, které se cítí šťastné se svými blízkými – kolem 60 % 

(2017: 58 %, 2008 a 2001: 63 %) a považují za dobré své vztahy s rodiči, jen 7 % dětí si myslí, že je 

jejich názor v rodině přehlížen. Škola, stejně jako vztahy s učiteli a spolužáky, jsou dětmi 

hodnoceny pozitivně (75 %), nezměnil se ani počet dětí, které považují za snadné mluvit o svých 

problémech ve škole (lépe se o nich hovoří dětem vysokoškolsky vzdělaných rodičů). Za 

nejdůležitější hodnoty předávané v rodině děti pokládají „mluvit pravdu“ a „pomáhat druhým“ – 
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9 dětí z 10 se domnívá, že pomáhat druhým je důležité, polovina z nich se dokonce snaží dělat to 

co nejčastěji.   

Oblasti, v nichž je patrné největší zlepšení: 

• Na jednu čtvrtinu klesl počet dětí, které mají ve svém okolí zkušenost s trestnými činy. (Oproti 

roku 2008, kdy až 37 % dětí uvedlo, že se oběťmi trestných činů stali jejich rodinní příslušníci 

nebo známí. V roce 2001 znalo ve svém blízkém okolí oběť trestného činu 20 % dětí.) 

• Snížil se také počet dětí, jejichž známí mají návyk na cigarety (z 61 % v roce 2008 na nynějších 

39 %), alkohol (z 22 % na 13 %) a drogy (z 13 % na 8 %).  

• Vzrostlo povědomí dětí o jejich právech, ačkoli se domnívají (např. u svobody vyjadřování), že 

v jejich okolí nejsou příliš dodržovaná. Děti jsou rovněž dobře informované o nejdůležitějších 

oblastech života, včetně sexuálních vztahů a rizika pohlavních nemocí.  

V čem se situace oproti minulému výzkumu zhoršila: 

• Obecně klesá důvěra dětí v dospělé – stále nejvíce důvěřují matce (93 % oproti 97 % v roce 

2008) a otci (83 % oproti 87 %), ale jsou celkově méně otevřené. V roce 2008 se jejich větší 

důvěře těšili i lékaři (90 %) a učitelé (75 %), tato čísla nyní klesla o 7, respektive 6 %. Důvěra ve 

vládu se snížila ze 17 % na 13 %. 

• Nejméně spravedlivě se podle dětí chováme k dětem z chudých rodin (v roce 2008 byly v očích 

dětí největší nespravedlnosti vystaveny děti z jiných etnik). Starší děti také často uváděly, že 

zažily situaci, kdy se někdo nespravedlivě choval k nim. 

• Pouze čtvrtina rodičů nějak kontroluje aktivity svých dětí na sociálních sítích (v roce 2008, kdy 

se výzkum týkal sledování televize, to bylo asi 36 %).  

• Třetina dětí si myslí, že celková situace v ČR je dnes lepší než před deseti lety. (V roce 2008 

bylo toho názoru až 57 % dětí.) 

• Pouze 48 % dětí se také domnívá, že jejich život bude lepší nebo mnohem lepší než život jejich 

rodičů. (V roce 2008 mělo tentýž názor 59 % dětí.) 

• Jen necelá polovina dětí si myslí, že hlasování ve volbách je dobrý způsob, jak zlepšit situaci. (V 

roce 2008 to bylo 55 %.) 

Závěry výzkumu byly stejně jako v minulých letech poskytnuty státním i neziskovým institucím za 

účelem přijetí změn a opatření, která budou mít na situaci českých dětí pozitivní dopad. A 

formou tiskových zpráv, rozhovorů a článků v médiích, zveřejněním výsledků výzkumu a 

informací o něm na webu unicef.cz a v newsletterech jsme na výzkum upozornili také širokou 

veřejnost. V souvislosti s výsledky výzkumu výstižně shrnula důležitost zapojení nás všech na 

vytváření optimálních podmínek pro naplňování potřeb dětí ředitelka českého UNICEF Pavla 

Gomba: „To, jaký život naše děti žijí, není záležitostí jedné organizace či úřadu. Závěry tohoto 

výzkumu jsou určeny i co nejširší veřejnosti – jsou výzvou pro celé rodiny, učitele, zdravotníky, 

sousedy, pro nás pro všechny, abychom dětem naslouchali a brali je vážně. Ochrana dětí a 

naplňování jejich potřeb by mělo být naším prvořadým zájmem.“  
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KRIZOVÉ SITUACE V ROCE 2017 

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.  

 

Hlavní příčinou strádání dětí a prohlubujících se krizí v roce 2017 byly vedle přírodních katastrof 

hlavně ozbrojené konflikty a násilí. Řada konfliktů, jako například v Demokratické republice 

Kongo, Iráku, Nigérii, Jižním Súdánu, Sýrii nebo Jemenu, ohrožuje životy a budoucnost dětí již 

několik let.  

 

Nejvážnější krize s nejhoršími dopady na děti a jejich rodiny v roce 2017: 
 

• Hurikány v Karibiku – hurikán Irma, nejničivější bouře, která kdy byla zaznamenána v Atlantiku, 

a následný hurikán Maria po sobě zanechaly na Kubě, Haiti a dalších ostrovech východního 

Karibiku více než 1,4 milionu lidí odkázaných na humanitární pomoc. Čtvrtinu z nich tvoří děti. 

Haiti také stále čelí neustávající epidemii cholery – v roce 2017 se nakazilo 11 600 lidí a 130 z 

nich zemřelo. 
 

• Nigérie a oblast Čadského jezera – více než 17 milionů lidí v Kamerunu, Čadu, Nigeru a Nigérii 

strádá vleklým konfliktem v regionu Čadského jezera. Na severovýchodě Nigérie se stupňuje 

násilí a čím dál víc lidí přichází kvůli konfliktu o střechu nad hlavou. Akutní těžkou podvýživou zde 

trpí na 400 000 dětí.  
 

• Sýrie a okolní země – po sedmi letech konfliktu v Sýrii je v zemi bez střechy nad hlavou více než 

6 milionů lidí a dalších více než 5 milionů lidí, z nichž polovinu tvoří dětí, uprchlo do Turecka, 

Libanonu, Jordánska, Iráku a Egypta.  
 

• Irák – v Iráku potřebuje humanitární pomoc skoro 9 milionů lidí, z nichž více než 4 miliony jsou 

děti. Přístup k nezávadné vodě zde nemá 5 milionů lidí, ze 3 milionů lidí bez přístřeší tvoří téměř 

polovinu děti. 
 

• Děti Rohingů – v druhé polovině roku 2017 vyhnalo vzrůstající násilí v Arakanském státě v 

Myanmaru více než 655 000 Rohingů přes hranici do Bangladéše, 58 procent z těchto nově 

příchozích jsou děti. Tento nový příliv lidí navýšil v místních komunitách Bangladéše celkový 

počet obyvatel, kteří potřebují humanitární pomoc, na 1,2 milionu.  
 

• Jemen – vlivem tři roky trvajícího konfliktu se v zemi odehrává jedna z nejhorších 

humanitárních krizí na světě, která způsobila, že humanitární pomoc potřebuje 22 milionů lidí 
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včetně více než 11 milionů dětí – tj. téměř celá populace Jemenu.  Zdravotnictví a veřejné služby 

zcela zkolabovaly a nedokážou si poradit s epidemií cholery a dalších průjmových onemocnění. 

Asi 16 milionů lidí nemá přístup k nezávadné vodě. 
 

• Demokratická republika Kongo – eskalace konfliktu a střety mezi komunitami vyhnaly 

z domovů více než 1,7 milionu lidí, jen z oblasti Kasai to bylo 1,4 milionu. V celé zemi trpí akutní 

těžkou podvýživou více než 2 miliony dětí, což představuje 12 % všech podvyživených dětí na 

světě.  
 

• Africký roh – dlouholeté katastrofální sucho v Etiopii, Keni a Somálsku již zasáhlo více než 17 

milionů lidí, z důvodu nedostatku potravy je vážně ohroženo jejich zdraví a hrozí propuknutí 

epidemií, 700 000 dětí v těchto třech zemích strádá těžkými formami podvýživy. 
 

• Jižní Súdán – čtyři roky konfliktu v Jižním Súdánu způsobily, že více než 4 miliony dětí čelí 

hladomoru, nemocem, násilnému verbování do ozbrojených skupin a nemají přístup ke školní 

docházce. Ekonomická situace v zemi se zhoršuje a nedostává se základních potravin ani paliva. 
 

• Uprchlická krize v Evropě – v roce 2017 přišlo do Evropy 164 000 uprchlíků a migrantů, včetně 

29 000 dětí (v letech 2015 a 2016 přišlo do Evropy 1,4 milionu lidí a do Turecka 3,6 milionu 

uprchlíků). Na děti na útěku číhá celá řada nebezpečí, mj. strádání hladem a zimou, detence či 

nucené oddělení od rodiny. 
 

• Dlouhodobě přehlížené krize – vleklé krize si vybírají na dětech a jejich budoucnosti 

nepřijatelnou daň, např. 1,3 milionu dětí ve Středoafrické republice čelí kvůli bojům rozsáhlé 

humanitární krizi už od roku 2012, v Mali hrozí po šesti letech ozbrojeného konfliktu 165 000 

dětí akutní těžká podvýživa. 

 

Prioritou UNICEF, který působí trvale ve všech zemích, je v situacích rozsáhlých krizí co 

nejrychlejší krizová pomoc v podobě náhradních přístřeší, léků a zdravotnických potřeb, 

očkování proti infekčním nemocem, zásobování pitnou vodou (opravou infrastruktury, 

budováním nových zdrojů vody nebo prostřednictvím cisteren) a zajištění přístupu 

k hygienickému zázemí. UNICEF poskytuje polovinu všech krizových dodávek vody a souprav 

hygienických potřeb ve světě. Ve všech krizových oblastech má UNICEF také své týmy specialistů 

a dobrovolníků, kteří zajišťují provoz zdravotnických a výživových center, mobilních klinik, 

provizorních škol, bezpečných míst pro děti, organizují rozsáhlé očkovací kampaně a přímo 

dohlížejí na distribuci pomoci dětem. 

 

V roce 2017 UNICEF poskytl krizovou pomoc ve 48 zemích v celkové výši 3,79 miliard dolarů pro 

136 milionů lidí, včetně 60 milionů dětí. V rámci této pomoci v krizových oblastech zajistil léčbu 

akutní těžké podvýživy celkem pro 2,5 milionu dětí, očkování proti spalničkám pro 13,6 milionu 

dětí, přístup k pitné vodě a hygienickému zázemí pro 29,9 milionu lidí, psychosociální pomoc pro 

2,8 milionu traumatizovaných dětí a přístup ke vzdělání pro 5,5 milionu dětí.    
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Pomoc UNICEF v Sýrii 
Od počátku konfliktu v Syrské arabské republice uplynulo již 7 let a rozsah a náročnost potřeb 

napříč celou zemí je obrovský.  V roce 2017 činil počet syrských obyvatel 18,5 milionu, z nichž 

13,5 milionu potřebovalo humanitární pomoc – 7 z 10 lidí v Sýrii žije pod hranicí extrémní 

chudoby, 6,5 milionu lidí má potíže s obstaráním dostatečného množství potravin, na ulicích je 

možné vidět i tříleté děti, které žebrají o jídlo. Dětí, které jsou nejzranitelnější částí populace, žije 

v Syrské arabské republice odhadem 8,35 milionu, z nichž 5,8 milionu je odkázáno na 

humanitární pomoc, 1,2 milionu žije v těžko přístupných oblastech země a 170 000 v obléhaných 

oblastech, kam se pomoc dostává jen velice obtížně. Více než 5,3 milionu lidí, kteří z důvodu 

války uprchli do sousedních zemí, žije jako registrovaní uprchlíci v Turecku, Libanonu, Jordánsku, 

Iráku a Egyptě (většina z nich v hostitelských komunitách, 10 % v uprchlických táborech), 2,5 

milionu z nich jsou děti. 

 

O domov válka připravila již 2,8 milionu dětí, statisíce jich osiřely a bez ochrany čelí nebezpečí 

různých forem zneužívání včetně vykořisťování k práci a obchodu s dětmi, mnoho dětí žije 

s trvalými následky zranění a s psychickými traumaty – rok 2017 byl v počtu útoků na děti a 

dětských obětí nejhorší ze všech sedmi válečných let: při útocích přišlo o život 910 dětí (tento 

trend bohužel zatím pokračuje i v roce 2018, kdy jen v prvních dvou měsících roku bylo v Sýrii 

zabito již 432 dětí a 803 dalších zraněno). 

 

Do školy nemůže chodit 1,75 milionu dětí – každá třetí škola byla buď zničena, nebo slouží jako 

náhradní ubytování vysídleným rodinám. Vzrůstá počet dětí s akutní podvýživou (zejména 

v obléhaných oblastech), z důvodu zničené infrastruktury děti strádají nedostupností zdravotní 

péče, nezávadné vody a hygieny – polovina všech nemocnic funguje jen omezeně nebo je zcela 

uzavřená, více než třetina domácností musí na pití a vaření používat kontaminovanou vodu 

z povrchových zdrojů a 14 milionů lidí nemá hygienické zázemí. 

Poskytování pomoci UNICEF od počátku konfliktu ztěžuje nutnost zajištění bezpečnosti 

humanitárních pracovníků a nepřístupnost míst bojů. V zemi působí speciálně vyškolení 

humanitární pracovníci UNICEF, kteří ve spolupráci s místními organizacemi rozvíjejí programy 

pomoci 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 2017 UNICEF v Sýrii proočkoval 2 miliony dětí ve věku do 5 let proti dětské obrně, zajistil 

primární zdravotní péči pro 2,3 milionu dětí a jejich matek, dodávky výživových mikrolátek a 

doplňků stravy pro 2 miliony dětí a těhotných/kojících žen, obnovil nebo rozšířil zdroje pitné 

vody pro 4,8 milionu lidí, zajistil přístup k hygieně a sanitaci pro 1,6 milionu lidí a přístup ke 

vzdělání pro 3,2 milionu dětí ve věku 5–17 let. Dále UNICEF mj. zajistil v rámci programů 
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zaměřených na ochranu dětí poradenství včetně nácviku chování v rizikových situacích pro 2,5 

milionu dětí a dodávky přikrývek a teplého zimního oblečení pro 920 000 dětí žijících v extrémně 

chladných oblastech. 

 

Krizová sbírka, kterou UNICEF ČR na počátku konfliktu vyhlásil, přinesla v roce 2017 na projekty 

pomoci syrským dětem částku 249 386 Kč a sbírka prostřednictvím adresného oslovení, 

zaměřená na podporu vzdělávání syrských dětí, přinesla částku 2 114 028 Kč. 
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MISE DO RWANDY 

Středoafrická Rwanda je jednou ze zemí, kde český UNICEF dlouhodobě cíleně podporuje 

konkrétní projekty: s podporou českých dárců zde již UNICEF vybudoval zdroje pitné vody a 

školní jídelny pro komunity v Mayange a Bukamba, zajistil náhradní rodinnou péči pro 213 

sirotků z centra Gitagata, reintegroval 450 dětí ulice v hlavním městě Kigali a podpořil péči o 

další stovky dětí v centru Fidesco. 

 

V březnu 2017 připravil český UNICEF ve spolupráci s Českou televizí a s šéfredaktorkou časopisu 

Harper’s Bazaar Bárou Nesvadbovou návštěvu programů UNICEF ve Rwandě, jejímž cílem bylo 

zjistit, jak zde fungují projekty rozvíjené s podporou českých dárců, a vytipovat vhodné nové 

projekty. Účastníci mise navštívili mj. nemocnici s programem Rapid SMS v Nyanza, centrum pro 

děti a matky s HIV na předměstí Huye a pilotní výživový projekt v Gasabo. 

 

Výživové programy, které UNICEF ve Rwandě rozvíjí, jsou zaměřeny na boj s dětskou podvýživou 

a posílení potravinové soběstačnosti nejchudších komunit: jako prevenci dětské podvýživy 

dodává dětem potřebné vitaminy, školí matky v zásadách správné výživy, o důležitosti kojení a 

plánovaného rodičovství. Nejchudším rodinám a sirotkům dodává také domácí zvířata a odolné 

plodiny pro zajištění obživy a možnosti se o sebe v budoucnosti postarat samostatně. 

 

Pilotní projekt v Gasabo, který účastníci mise navštívili, učí ženy pěstovat plodiny způsobem 

fázové sadby, která zajistí obživu i mimo hlavní sklizeň, a používat různé druhy hnojiv. Vhodně jej 

doplňuje projekt „dobytčích bank“, v rámci kterého UNICEF poskytuje ženám jako vstupní kapitál 

domácí zvířata (ve Rwandě nejčastěji kozy), a to s podmínkou, že po jejich dostatečném 

rozmnožení budou dvě mladá zvířata poskytnuta další potřebné rodině. Součástí projektu je i 

komunitní záložna, jejímž základem je spoření místních žen z výtěžků drobného podnikání.  

 

Rwanda, malá středoafrická země o rozloze Středočeského kraje a s 12 miliony obyvatel, zažila za 

55 let své existence několik konfliktů a jednu z nejhorších genocid v moderní historii. UNICEF zde 

trvale působí od roku 1986 a prostřednictvím programů zaměřených na přežití a ochranu dětí, 

vzdělání a sociální péči se podařilo zachránit desítky tisíc dětských životů a poskytnout 

rwandským dětem  šanci na lepší budoucnost bez chudoby a diskriminace. 

 

Čeští dárci podpořili v roce 2017 projekty UNICEF ve Rwandě 

celkovou částkou 2 493 091 Kč.  
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CROWDFUNDINGOVÁ SBÍRKA NA PODPORU 

SOBĚSTAČNOSTI NEJCHUDŠÍCH RODIN A SIROTKŮ VE RWANDĚ 

Po úspěchu loňské crowdfundingové kampaně vyhlásil v roce 2017 český UNICEF sbírku na 

pomoc podvyživeným dětem ve Rwandě, kde na důsledky chronické podvýživy umírá každý den 

65 dětí. Cílem sbírky bylo zajištění trvalé obživy pro 100 nejchudších rodin a dětských 

domácností ohrožených chronickou podvýživou ve venkovské oblasti Gasabo. 

 

Patronkou sbírky byla spisovatelka Barbara Nesvadbová, virálním videem ji podpořili také 

moderátor a stand-up komik Nasty se svými kolegy z rádia Evropa 2 Tomášem Zástěrou, Pavlem 

Cejnarem, Emmou Smetana, Markem Ztraceným a Michalem Malátným. 

 

V průběhu stanovených 45 dní kampaně od 13. července do 26. srpna se sbírky zúčastnilo 237 

českých dárců. Původní záměrem sbírky bylo získat prostředky na nákup 50 koz a 50 prasátek a 

na pokrytí ročního vkladu na komunitní spoření pro 100 žen. Díky ochotě českých dárců se 

nakonec pro Rwandu podařilo zajistit 144 koz a 35 prasátek, a překročit tak původní cílovou 

částku o 65,1 %. Na nákup kozy nebo prasátka, který byl mezi dárci nejpopulárnější, přispěly 

téměř tři čtvrtiny dárců, zbytek tvořily příspěvky na vkladní knížku. 

 

Stejně jako u komerčních crowdfundingových sbírek získávali i dárci naší charitativní sbírky za 

svou podporu zajímavé odměny, určené podle výše daru: od poděkování na facebooku UNICEF, 

zaslání pohlednice s poděkováním patronky sbírky Báry Nesvadbové až po možnost setkat se 

s moderátory Evropy 2 nebo s Bárou Nesvadbovou. 

Výtěžek crowdfundingové sbírky činil 257 523 Kč. 
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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 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. Pro dlouhodobé zlepšení situace 

ohrožených dětí je důležité rozvíjet všechny tyto programy současně, a proto pravidelné 

příspěvky Přátel dětí UNICEF jsou rozkládány dle aktuálních potřeb v daných oblastech. 

Předchází se tak situacím, kdy by nebylo možné některé programy pomoci rozvíjet z důvodu nižší 

atraktivity pro dárce.   

 

Díky pravidelné podpoře jsou také vytvářeny finanční rezervy pro případy náhlých krizových 

situací přírodních katastrof a válečných konfliktů. UNICEF tak může reagovat na nastalou situaci 

již v řádu několika hodin od vzniku události. 

 

V průběhu roku 2017 se díky dobrovolným příspěvkům 20 531 Přátel dětí z České republiky 

podařilo získat na podporu programů UNICEF částku ve výši 46 352 801 Kč. 

 

UNICEF ČR pro oslovení široké veřejnosti a rozšiřování programu Přátel dětí využívá nejrůznější 

akviziční kanály – zejména televizní vysílání, sociální sítě a elektronickou a tištěnou inzerci. Se 

stávajícím dárci je pak vedena komunikace dle jejich potřeb – zasílání potvrzení o přijetí daru, 

informací o výsledcích činnosti organizace či možnosti dalšího zapojení do činnosti UNICEF a 

pomoci dětem. 
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Multimediální kampaň projektu Přátelé dětí UNICEF 

Multimediální kampaň na podporu projektu Přátelé dětí UNICEF probíhala v roce 2017 

v průběhu celého roku s využitím online i offline akvizičních kanálů. Pro online část kampaně 

jsme využili především naše webové i facebookové stránky a weby našich partnerů – jednalo se 

zejména o zveřejňování článků, fotografií a bannerů. Offline část kampaně zahrnovala umístění 

tištěné velkoplošné inzerce, články a inzeráty v partnerských médiích a velmi silnou DRTV 

kampaň. Celkem v průběhu roku na základě multimediální kampaně začalo přispívat 2 351 

nových Přátel dětí UNICEF. 
 

FTV Prima v průběhu roku 2017 na podporu projektu Přátelé dětí UNICEF poskytla charitativní 

prostor pro odvysílání celkem 493 minutových televizních spotů (v lednu, únoru, červenci, srpnu, 

říjnu, listopadu a prosinci). Na televizních obrazovkách kanálů FTV Prima se vystřídaly celkem 3 

koncepty spotů, zaměřených na oslovení nových pravidelných dárců – mezinárodní produkce 

UNICEF (2 spoty – Alakii a Umara), adaptované spoty z roku 2016 ze série „Hlasy, které nikdo 

neslyší“ (2 spoty – Saima a Moussa) a série nových, lokálně vyrobených spotů „Přátelé dětí 

UNICEF“, jejichž hlavními protagonisty jsou čtyři skuteční Přátelé dětí (4 spoty – Petr, Petra, 

Pavel, Zuzana). Spoty Saima a Mousa (Hlasy, které nikdo neslyší) adaptovalo sponzorsky Studio 

Grant, novou sérii Přátelé dětí vytvořila sponzorsky společnost Frmol. Televizní spoty ze série 

„Hlasy, které nikdo neslyší“ byly v letních měsících doplněny o charitativní vysílání jejich 

rozhlasových verzí na Rádiu Impuls, Český impuls, RockZone, Rádiu Čas, Rádiu 1, Rádiu Krokodýl 

a Rádiu Fajn Rock. 

 

Alakii je dvouletá dívka z Jižního Súdánu, která trpí akutní 

podvýživou. V zemi je situace s nedostatkem potravy tak vážná, že v 

únoru 2017 byl oficiálně vyhlášen hladomor. 

 

 

Umara je sedmiměsíční chlapec z Nigérie, strádající akutní 

podvýživou. Jen v Africe podvýživou trpí 59 milionů dětí ve věku do 

pěti let, z nichž 14 milionů strádá jejími vážnými akutními formami. 

 

Moussa je devítiletý chlapec z Čadu, který strádá nedostatkem 

potravy a bojí se, že nebude pro život dost silný. Hlas mu propůjčil 

herec Viktor Preiss. 

 

Saima je sedmiletá dívka z Bangladéše, která musí každý den 

přebírat odpadky na skládce, aby se uživila. Hlas jí propůjčila 

herečka a vyslankyně dobré vůle UNICEF Jitka Čvančarová. 
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Protagonisté čtyř spotů Přátelé dětí UNICEF jsou skuteční pravidelní přispěvatelé UNICEF – 

Přátelé dětí: Petr je herec. Zuzana je lékařka. Pavel je soudní znalec a Petra je učitelka. Série 

těchto spotů získala významné ocenění při udělování Cen Fóra dárců 2017: Cenu poroty 

v kategorii Veřejně prospěšný spot. 
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ADRESNÉ OSLOVENÍ DÁRCŮ A SBÍRKY 
 

V roce 2017 jsme adresným oslovením v České republice získali prostředky pro podporu těchto 

sbírek UNICEF na pomoc dětem: 

 Hladomor v Jižním Súdánu 

 Rwanda – chronická podvýživa 

 Sýrie: zpátky do školy 

 Děti v krizových situacích 

 Boj proti podvýživě 

 

Adresné oslovení (DM – Direct Mail) rozesíláme našim přispěvatelům dle databáze, která je 

soustavně doplňována a aktualizována. Ke konci roku 2017 obsahovala tato databáze téměř 

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 na aktuální výzvy v případě 

humanitární katastrofy. Pro rozšíření databáze UNICEF jsme v roce 2017 oslovili i nové adresáty 

– kontaktovali jsme adresným oslovením 350 000 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.  

 

DM 1: Hladomor v Jižním Súdánu 

Adresné oslovení ze dne 1. 3. 2017, kterým jsme kontaktovali 20 214 aktivních přispěvatelů, 

přineslo na humanitární pomoc dětem ohroženým hladomorem v Jižním Súdánu celkovou částku 

3 290 735 Kč. 

Stav hladomoru byl v Jižním Súdánu vyhlášen 20. února 2017, nejkritičtější situace byla v oblasti 

Unity na severu země. Příčinou této katastrofy bylo dlouhodobé sucho, neúroda a nepokoje, 

které přinutily statisíce rodin opustit nejenom své domovy, ale také svá pole coby jediný zdroj 

obživy. V celé oblasti dramaticky vzrostly ceny nejzákladnějších potravin a situace v Jižním 

Súdánu, který byl již před touto krizí jednou z nejchudších zemí na světě, se ještě více zhoršila – 

začátkem roku 2017 se do nejhlubší propasti chudoby a zoufalství propadly i komunity, které 

doposud přežívaly svépomocí. 

 

Cílem sbírky bylo získat dostatek finančních prostředků na pomoc dětem, které byly přímo 

ohroženy na životech, a dodat jim co nejdříve terapeutickou stravu, nezávadnou vodu a další 

potřebnou krizovou pomoc. 

 

Spolu s žádostí o příspěvek jsme všem našim dárcům odeslali ročenku Přehled roku 2017 s 

informacemi o činnosti UNICEF a využití finančních prostředků. 
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DM 2: Rwanda – chronická podvýživa 

Adresné oslovení ze dne 12. 6. 2017, kterým jsme požádali 18 836 aktivních příznivců o podporu 

výživových programů UNICEF na pomoc dětem ve Rwandě, přineslo výtěžek ve výši 2 173 757 Kč.  

Ve Rwandě v důsledku chronické podvýživy zaostává 38 procent dětí. Chronická podvýživa není 
na první pohled na dětech vidět, ale její důsledky pro vývoj dítěte nejsou o nic méně tragické než 
stavy vyhladovění, které známe z oblastí postižených hladomory. Energetický příjem 
podvyživených dětí sice převyšuje minimum nutné pro přežití, je však trvale nedostatečný. 
Podvyživené děti trpí velmi často chudokrevností, mají výrazně oslabený imunitní systém, a jsou 
tak méně odolné vůči běžným dětským nemocem. Chronicky podvyživené dítě může zemřít 
i následkem běžného nachlazení nebo průjmu. Ve Rwandě takto umírá 65 dětí každý den.  
 
Důsledky podvýživy před narozením a během prvních pěti let života jsou přitom trvalé – ani lepší 
výživa v pozdějším věku již nemůže napravit způsobené tělesné a mentální poškození. 
 
Řešením chronické podvýživy není podávání terapeutické stravy, jako je tomu v krizových 
situacích.  UNICEF ve Rwandě s pomocí místních dobrovolníků rozvíjí pilotní programy zaměřené 
na boj s dětskou podvýživou a na posílení potravinové soběstačnosti komunit: jako prevenci 
dětské podvýživy dodáváme dětem vitaminy a další výživové doplňky, školíme matky o zásadách 
správné výživy a plánovaného rodičovství. Nejchudším rodinám, vdovám a sirotkům dodáváme 
v rámci projektu „dobytčích bank“ také domácí zvířata a odolné plodiny, které je učíme pěstovat. 
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DM 3: Sýrie – zpátky do školy 

Adresné oslovení ze dne 11. 9. 2017 přineslo na podporu přístupu dětí v Sýrii ke školní docházce 

částku ve výši 2 114 028 Kč. S žádostí o pomoc jsme oslovili celkem 18 426 stávajících příznivců. 

V průběhu roku 2017 se situace dětí a civilních obyvatel v Sýrii začala pozvolna obracet k 

lepšímu: v řadě regionů po mnoha letech ozbrojeného konfliktu konečně ustaly boje a do svých 

domovů se postupně začaly vracet statisíce lidí.  

 

6. září začal v Sýrii nový školní rok a prvňáčci, kteří poprvé usedli do školních lavic, byli stejně 

staří jako občanská válka, která jejich zemi postihla. Tyto děti nepoznaly nic jiného než strach, 

nouzi, násilí a neustálé přesuny z místa na místo. Mnohé z nich byly svědky umírání svých rodičů 

a sourozenců a neměly nikoho, kdo by se o ně postaral. Jako v každém konfliktu, i v Sýrii platí ti 

nejzranitelnější nejvyšší cenu za rozhodnutí, která nemají možnost ovlivnit. 

 

Tyto děti nemohly a nemohou čekat další měsíce či roky, až bude v jejich zemi všechno 

v pořádku. Potřebují právě teď výživnou stravu, pitnou vodu, možnost chodit do školy, domov a 

bezpečí! Potřebují, aby se jejich život co nejdříve vrátil do normálu, aby mohly překonat prožitá 

traumata a zdravě se rozvíjet. 

Rwanda 2017 – „Tohle je moje nejmilejší kůzlátko,“ říká 

sedmiletý Nirere z rwandsko-ugandského pomezí. Má 

důležitý úkol: každý den po škole vodí s kamarádem ze 

sousedství na pastvu kozy, které jeho rodina a další tři 

nejchudší domácnosti získali loni v rámci projektu Dobytčí 

banky. „Maminka říká, že až tohle kůzle, které se narodilo 

naší koze, povyroste, odevzdáme ho nějaké jiné rodině, 

která je na tom jako my. Bude mi chybět. Ale jsem rád, že 

pomůže,“ usmívá se Nirere. 

Dobytčí banky chrání děti před podvýživou a posilují 

soběstačnost komunit. Domácí zvířata, odolné plodiny a 

techniky udržitelného zemědělství dávají rodinám 

možnost obživy, takže se o sebe mohou postarat a 

dokážou překonat i období neúrody a potravinových krizí. 



 
 

19 

 

 

DM 4: Děti v krizových situacích 

Adresným oslovením ze dne 27. 11. 2017 jsme kontaktovali 38 844 stávajících příznivců s žádostí 

o podporu dětem, které se v roce 2017 ocitly v krizových situacích. Celkový výtěžek této sbírky 

činil 4 866 353 Kč. 
 

Rok 2017 byl pro statisíce dětí ve světě bojem o holé přežití – musely čelit extrémním výživovým 

krizím, trpěly nedostatkem vody, zdravotní péče, mnohé ztratily své domovy a dokonce i své 

nejbližší. Tato bilance je o to smutnější, že velkému počtu z nich šlo a lze snadno pomoci. UNICEF 

má dlouholeté zkušenosti, odborníky a vyspělé technologie, v mnoha případech dokážeme 

předvídat, kde může krize propuknout, a víme, jak pomoci. To, co stále chybí, je dostatek 

finančních prostředků. 
 

Na světě je mnoho problémů, které nemají jednoduché řešení. Děti by ale neměly platit nejvyšší 

cenu za rozhodnutí a okolnosti, které nemají možnost ovlivnit. A žádné dítě by nemělo umírat na 

podvýživu a běžná onemocnění, proti kterým existují levné a dostupné léky. Z důvodů, kterým 

lze jednoduše předejít, však stále ještě každý rok ve světě zbytečně umírá téměř 6 milionů dětí 

ve věku do pěti let.  

 

Sýrie 2017 – Když v Sýrii vypukla válka, byl Hudě pouhý rok. Než se 

dostali do provizorního tábora pro vysídlené rodiny ve východním 

Damašku, kde nyní žijí, musela se její rodina mnohokrát stěhovat. 

„Můj tatínek zahynul při bombardování, když šel z trhu. Moc mi 

chybí a hodně si přeji, abych ho ještě mohla vidět.“ Se slzami v očích 

se Huda na chvíli odmlčí. „Tam, kde jsme žili, byla spousta 

ostřelování. Pořád jsme se všichni báli. Podařilo se nám i s několika 

dalšími rodinami dostat se na náklaďák, který nás dopravil až sem.“ 

Sedmiletá Huda začala chodit do školy až v táboře. Protože nejbližší 

funkční škola byla více než tři kilometry daleko a navíc přeplněná, 

vzali místní dobrovolníci věc do svých rukou a s podporou UNICEF 

vybudovali školu pro 100 žáků přímo v táboře. „Pan učitel je hodný a 

každý den nám ve škole dává dobroty, aby nám zlepšil náladu,“ říká 

Huda. 

Šest let války, vysídlení a chudoba odřízly 1,75 milionu dětí od školní 

docházky. Učit se a hrát si v normálním prostředí je výsada, kterou si 

děti v Sýrii nemohou dovolit – zejména ty, které žijí v obléhaných a 

nepřístupných oblastech. UNICEF neúnavně pracuje na tom, aby co 

nejvíce dětí získalo přístup ke vzdělání a mohlo zapomenout na 

prožité útrapy 
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DM 5: Boj proti podvýživě 

Dne 27. 11. 2017 jsme adresně oslovili také celkem 350 000 nových potenciálních příznivců 

s žádostí o podporu projektu Boj proti dětské podvýživě. Přispělo na něj 4 267 nových příznivců 

celkovou částkou 2 236 569 Kč. 

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

speciální terapeutické výživy Plumpy'Nut, vitaminů a dalších výživových doplňků, na proškolení 

matek v zásadách správné výživy a o důležitosti kojení a plánovaného rodičovství, na podporu 

projektu „dobytčích bank“, zajišťujícího nejchudším rodinám postiženým suchem a neúrodou 

domácí zvířata a odolné plodiny, aby měly možnost obživy a mohly se o sebe samy postarat. 

Všichni adresáti byli osloveni poprvé, a proto součástí žádosti byly vedle informací o podvýživě a 

způsobech boje proti ní i základní informace o činnosti UNICEF. 

    

 

  

Každé dítě, které přichází do výživového centra, musí být nejdříve zváženo. 

Normální váha ročního dítěte je okolo 10 kg, ale malá Alakii při přijetí do 

centra Gabat v Jižním Súdánu vážila méně než polovinu: pouhých 4,8 kg. 

Specialistka UNICEF na dětskou výživu Judy Jurua Michael vysvětluje: 

„Situace dětí je zde kritická. Sucho zničilo úrodu a potravin je tak málo a jsou 

tak drahé, že si je lidé, kteří už předtím jen taktak přežívali na pokraji 

chudoby, prostě nemohou dovolit. Nejdřív pomřel dobytek, teď umírají i 

lidé.“ V několika oblastech Jižního Súdánu byl letos v únoru vyhlášen 

hladomor. Podvýživou trpí 1,1 milionu dětí, přičemž 276 000 z nich je 

hladem a strádáním již tak vysíleno, že bez okamžité pomoci mohou z 

hodiny na hodinu zemřít. 

Alakii však měla štěstí, na její záchranu ještě nebylo pozdě: okamžitě byla 

zařazena do programu intenzivní terapie, během níž děti dostávají speciálně 

upravené mléko a v další fázi směs Plumpy'Nut, která jejich organismus 

připravuje pro přechod na normální stravu. „94 procent dětí, které do 

výživového centra dorazí, dokážeme zachránit,“ říká Judy.  

Po dvou týdnech léčby už Alakii váží 5,5 kg a je mimo ohrožení života. Nyní 

bude dostávat zásobu Plumpy'Nut vždy po týdnu, kdy bude s matkou Iman 

docházet na kontrolu. „Nevím, jak vám mám poděkovat za záchranu jejího 

života!“ říká zdejším lékařům s pohnutím v hlase matka. 
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DÁRKY PRO ŽIVOT 
 
Projekt Dárky pro život – nákup skutečných humanitárních pomůcek, které UNICEF každodenně 
používá při pomoci dětem ve 150 zemích a oblastech světa – rozvíjí UNICEF v České republice od 
roku 2010. Projekt je určen dárcům, kteří si přejí, aby jejich pomoc dětem byla co 
nejkonkrétnější – moskytiéry na ochranu proti malárii, vodní čerpadla, školní toalety, vakcíny 
proti smrtelným dětským nemocem, testy na zjištění HIV, krizové balíčky pro rodinnou hygienu, 
nepromokavé plachty, stany pro krizové situace, souprava první pomoci, přikrývky, ale i věci, 
které by měly být součástí každodenního života dítěte, jako jsou školní sešity, tužky, batohy a 
jiné vzdělávací nebo sportovní potřeby.  
 
Nabídka jednotlivých položek Dárků pro život se každoročně aktualizuje podle reálných potřeb 
dlouhodobých programů či aktuálně upravuje podle momentálních potřeb nastalých krizových 
situací. V roce 2017 obsahovala celkem 35 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.  
 
V roce 2017 bylo díky podpoře dárců z České republiky možné zakoupit humanitární pomůcky 
v celkové hodnotě 2 142 527 Kč, které byly dodány strádajícím dětem do 63 zemí světa. 
 
Pomoc českých dárců například znamená: 

 5 150 000 l čisté vody  

 6 696 l terapeutického mléka a 3 160,2 kg terapeutické výživy Plumpy’Nut  

 Očkování proti spalničkám pro 18 720 dětí  

 13 580 školních sešitů a 60 580 tužek 
 

Každý dárce po zakoupení Dárku pro život obdrží darovací certifikát – podle svého přání buď 

v papírové, nebo elektronické podobě. Darovací certifikát bývá často dárci využíván i jako dárek 

blízkým osobám nebo jako poděkování, a proto největší zisk z tohoto projektu každoročně bývá 

v předvánočním období. Kromě darovacího certifikátu, který osvědčuje druh a hodnotu daru, 

obdrží každý dárce potvrzení o přijetí bezúplatného plnění a v průběhu prvního čtvrtletí 

následujícího roku také elektronickou informaci o tom, kde jeho dar pomohl dětem. 

 

Projekt Dárky pro život byl v roce 2017 podpořen výhradně elektronickou i tištěnou inzercí a 

elektronickými newslettery, významná byla jeho podpora vyslanci dobré vůle UNICEF a dalšími 

příznivci z řad veřejně známých osobností, zejména Jitkou Čvančarovou, Patrikem Eliášem a 

Bárou Nesvadbovou. 
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Jeden z inzerátů propagujících projekt Dárky pro život s vyslanci dobré vůle Jitkou Čvančarovou 

a Patrikem Eliášem. 

Jedenáctiletá Akther při vyučování v provizorní škole v uprchlickém táboře Ukhia na jihovýchodě 

Bangladéše. I díky dárcům z ČR mohl UNICEF do tábora dodat vybavené školní stany, učebnice 

a další školní pomůcky. 
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BLAHOPŘÁNÍ A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ 

V roce 2017 pokračoval již třetím 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 tištěný katalog vánočního zboží, který jim byl rozeslán koncem 

září. V roce 2017 si prostřednictvím e-shopu zakoupilo zboží více než 1 400 zákazníků v celkové 

hodnotě 1 555 343 Kč, z níž UNICEF obdržel 617 219 Kč. 

 

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

Rytířské ulici, přičemž jsme ale zákazníkům nabídli i některé designy z nové vánoční kolekce 

2017. Většinu roku byla prodejna otevřena jeden den v týdnu, ale v listopadu a prosinci 5 dnů 

v týdnu, abychom zákazníkům umožnili nakoupit si vánoční dárky. Celkově jsme v roce 2017 v 

prodejně UNICEF  prodali zboží za 374 233 Kč (ceny byly sníženy o 50–80 %). 
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ADOPTUJ PANENKU A ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ 

V roce 2017 přinesl projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě prostřednictvím panenek 

nabízených k adopci na podporu očkovacích programů UNICEF částku v celkové výši 

2 525 800 Kč, která zajistila očkování proti 6 smrtelným dětským nemocem pro 4 210 dětí. (Od 

roku 2002, kdy byl v ČR projekt zahájen, do konce roku 2017 přinesl celkem již 29 604 700 Kč, a 

zajistil tak očkováním proti spalničkám, záškrtu, černému kašli, dětské obrně, tetanu a 

tuberkulóze záchranu života 49 341 dětí.)  

 

V roce 2017 byly nejvýznamnějšími akcemi na 

podporu projektu Adoptuj panenku a zachráníš 

dítě benefiční aukce panenek známých 

osobností v Českém muzeu hudby, výstava 

panenek známých českých osobností v České 

národní budově v New Yorku, představení 

českých panenek z projektu Adoptuj panenku a 

zachráníš dítě v Ghaně, soutěž „Miss Panenka 

Středočeského kraje“ o nejkrásnější panenku 

vyrobenou žáky středočeských škol a charitativní 

prodejní akce na základních školách.  

 

Projekt každoročně podporují i firmy – např. 

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

třetím rokem adoptovala 50 panenek na 

záchranu životů 50 dětí v nejchudších zemích, a 

panenky pak ještě navíc naším prostřednictvím 

věnovala znevýhodněným dětem v ČR – v roce 

2017 byly panenky předány Dobrovolnickému 

centru Kladno pro děti z Dětských center Kladno 

a Stochov a z Dětského domova Ledce. 

 

  

 

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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››› V rezidenci  velvyslankyně ČR v Akkře paní 

Gity Fuchsové byl v předvečer státního svátku 

17. listopadu představen projekt Adoptuj 

panenku a zachráníš dítě zástupcům ghanské 

pobočky UNICEF, dalších ghanských institucí a 

tamější mezinárodní komunity s cílem 

inspirovat je k tvorbě panenek. Během akce, 

kterou podpořila společnost AT Kearney, bylo 

zakoupeno 51 panenek s celkovým výtěžkem 

na podporu očkovacích programů UNICEF ve 

výši 30 810 Kč. 

 

››› 11. prosince byl projekt ve spolupráci se 

Stálou misí ČR při OSN a Generálním 

konzulátem ČR představen v České národní 

budově v New Yorku prostřednictvím výstavy 

18 panenek předních designérů a známých 

osobností z dřívějších aukcí, zapůjčených od 

jejich dražitelů. Večer, jehož se zúčastnili 

významní diplomaté, čeští krajané, zástupci 

centrály UNICEF i komerční sféry, zahájila 

Marie Chatardová, velvyslankyně ČR při OSN, 

jež pro akci spolu s manželem také připravila 

panenku. Výtěžek z večera podpořil očkovací 

programy UNICEF částkou 60 276 Kč. 

 

Benefiční aukce panenek 

15. ročník benefiční aukce panenek předních českých designérů a známých osobností se 

uskutečnil 28. listopadu v Českém muzeu hudby. Draženo bylo 24 panenek s celkovým výtěžkem 

2 116 000 Kč, který je dostatečný pro záchranu života v podobě očkování proti šesti smrtelným 

dětským nemocem pro 3 526 dětí. 

 

Panenky pro aukci vytvořili: Burda Style – Ingrid Oriešková, Jitka Čvančarová & Pavel Brejcha, 

Česká Miss Earth 2017 – Iva Uchytilová, Josef & Jája Dvořákovi, Martha & Tena Elefteriadu, Patrik 

Eliáš s rodinou, Vlastimil Harapes & Oldřich Čech, Eva Hrušková & Jan Přeučil, Anežka Hřebejková 

in memoriam, Petr Kalouda, Tatiana Kovaříková, Věra Martinová, Bára Nesvadbová & Markéta 

Kopecká, Václav Marhoul & František Skála, Pasáž českého designu – Kamila Vodochodská & 

Ondřej Kamenický, Tereza Pokorná, Nadace Preciosa, Libuše & Zdeněk Rohlíčkovi, Liběna 

Rochová & Preciosa, Bára Štěpánová, Robert Vano, Michal Viewegh, Karel Voříšek & Markéta 

Houštecká, Zátiší Group. 
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Úvodem aukce její účastníky pozdravil prostřednictvím videa herec a vyslanec dobré vůle UNICEF 

Orlando Bloom, moderátorem a licitátorem aukce byl Karel Voříšek, průběh večera zpříjemnila 

vystoupení sopranistky Christiny Johnston, zpěváka Davida Deyla a Dětského baletu Praha. 

 

Patronkou projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě a benefičních aukcí panenek je oděvní 

designérka Liběna Rochová, aukci každoročně sponzorsky podporuje společnost Zátiší Group 

poskytnutím cateringu a dražbou panenek, v roce 2017 podruhé i tvorbou vlastní panenky 

v podobě dortu jako překvapení večera. 
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FIREMNÍ SPOLUPRÁCE 

V roce 2017 probíhala spolupráce s desítkami firem, společností, sdružení a škol, 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 BOMAR, s.r.o., podpořila v roce 2017 projekty UNICEF na pomoc strádajícím dětem 

částkou 270 100 Kč. 

• Společnost IPSOS, s.r.o., přispěla v roce 2017 na pomoc strádajícím dětem částkou 171 245 Kč 

– z pověření respondentů věnovala jejich finanční odměny za provedené rozhovory v rámci 

výzkumů trhu v ČR a SR v roce 2017 na dlouhodobé programy UNICEF. 

• Společnost Isolit Bravo, spol. s r.o., dlouhodobý partner UNICEF, podpořila v roce 2017 

aktuální sbírky na podporu programů UNICEF částkou 150 000 Kč. Isolit Bravo patří ke 

společnostem, které k pomoci dětem motivují i své zaměstnance – v roce 2017 se v sídle 

společnosti uskutečnila beseda zaměstnanců s ředitelkou UNICEF ČR Pavlou Gomba. 

• Společnost Krásná paní, s.r.o., dlouhodobý partner UNICEF, podpořila v roce 2017 programy 

na pomoc strádajícím dětem částkou 200 000 Kč. 

• Společnost Krofian CZ, spol. s r.o., dlouhodobý partner UNICEF, podpořila programy na pomoc 
strádajícím dětem nákupem Dárků pro život v hodnotě 140 507 Kč. 
 
• Společnost S.C. Johnson, s.r.o., podpořila očkovací programy UNICEF částkou 130 000 Kč.  
 
• Společnost Slevomat.cz, s.r.o., uspořádala on-line sbírky na podporu dlouhodobých projektů 
UNICEF s celkovým výtěžkem ve výši 359 371 Kč. 
 

• Společnost TextilEco, a.s., podpořila v roce 2017 dlouhodobé programy UNICEF celkovou 

částkou 511 274 Kč. Součástí této pomoci byla podpora vánočního benefičního koncertu FOK 

„Štefan Margita pro UNICEF“, jehož byli partnery, částkou 130 000 Kč. TextilEco k pomoci dětem 

motivuje i své zaměstnance a klienty – zaměstnanci pomáhají pravidelně jako Přátelé dětí 

UNICEF, zákazníci v rámci akcí v prodejnách Genesis. 
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• Společnost Tuzi, s.r.o., dlouhodobý partner UNICEF, podpořila programy na pomoc dětem 

částkou 140 000 Kč.  

 
• Společnost VALUE 4industry, s.r.o., podpořila programy UNICEF na pomoc strádajícím dětem 

nákupem Dárků pro život a podporou dlouhodobých programů částkou v celkové výši 

400 000 Kč. 

• Společnost Zátiší Group podpořila očkovací programy UNICEF částkou 1 058 000 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.  

 

 

››› Ředitel společnosti Isolit Bravo pan Kvido Štěpánek 

se zaměstnanci společnosti a ředitelkou UNICEF ČR 

Pavlou Gomba, jež uskutečnila 11. října 2017 v sídle 

společnosti besedu o pomoci UNICEF strádajícím 

dětem. 

 

››› 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 2017 konalo v hotelu Hilton 

Prague Old Town. Certifikáty předaly herečka Jitka 

Čvančarová a spisovatelka Bára Nesvadbová. Prostory 

pro tento účel propůjčil bezplatně hotel Hilton Prague 

Old Town jako výraz své podpory. 
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BENEFIČNÍ AKCE 

Cílem benefičních akcí je podpořit programy UNICEF na pomoc dětem, rozšířit povědomí 

veřejnosti o práci naší organizace a informovat co nejširší veřejnost o situaci dětí ve světě. V roce 

2017 mezi nejzajímavější benefiční akce UNICEF ČR mj. patřily: 

 

Štefan Margita pro UNICEF 

Tradiční předvánoční koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK se konal 17. prosince ve 

Smetanově síni Obecního domu v Praze, tentokrát s význačným tenoristou Štefanem Margitou. 

Při koncertu, který dirigoval Marek Štilec, vystoupila také slovenská sopranistka Andrea Danková. 

U stánku UNICEF si návštěvníci koncertu mohli zakoupit blahopřání a dárkové předměty i 

adoptovat panenky. Výtěžek z koncertu ve výši 212 200 Kč byl určen na podporu vzdělávacích 

programů UNICEF, partnerem koncertu byla společnost TextilEco, která jej podpořila částkou 

130 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

Benefiční představení v Klicperově divadle v Hradci Králové 

Představení operety Davida Drábka podle J. Strausse ml. „Netopýr“ se uskutečnilo 16. června a 

přineslo na podporu programů UNICEF částku 69 150 Kč. Symbolický šek z rukou ředitelky 

divadla Evy Mikulkové převzala ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba. Návštěvníci představení 

podpořili programy UNICEF na pomoc dětem také nákupem blahopřání a dárkového zboží 

UNICEF a adopcí panenek. 
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Hudbou pro UNICEF  

8. ročník tohoto hudebního festivalu, pořádaného pravidelně v červnu v Tišnově, se konal pod 

patronací herečky Daniely Kolářové. Podpořila jej také snowboardistka Eva Samková a vystoupili 

při něm mj. Tomáš Klus, Chantal Poullain, skupiny Animé a Budoár staré dámy. Výtěžek ve výši 

50 000 Kč byl určen na podporu očkovacích programů. 

    

 

 

 

 

 

4. ročník Běhu pro UNICEF z Divoké Šárky do Stromovky, pořádaný 27. března dobrovolnicemi 

Beatou Čiberovou a Petrou Hübnerovou, podpořil programy proti hladomoru v Jižním Súdánu 

částkou 88 000 Kč. Partnerem běhu byla společnost Esatrade, která jej podpořila částku 

50 000 Kč. 

 

   

 

 

 

 

Pečení pro život na podporu programů UNICEF je každoroční doprovodnou akcí Zlín Film 

Festivalu – 30. května 2017 přišli Pečení do OC Zlaté jablko podpořit herci a herečky Jan Čenský, 

Martin Dejdar, Klára Issová, Vica Kerekes, Dana Morávková a Pavel Nový. Jako dobrovolníci 

pomáhaly Lenka Mastešová a studentky Střední a VOŠ zdravotnické Zlín, dobroty pomohly 

napéct děti z Dětského domova Lazy. Výtěžek z Pečení ve výši 20 999 Kč podpořil projekty 

UNICEF proti podvýživě ve Rwandě. 
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Bazary s oblečením v Kroměříži s výtěžkem pro UNICEF, které vždy na jaře a na podzim pořádá 

již 6. rokem dobrovolnice Jarmila Zapletalová, v roce 2017 podpořily programy UNICEF v Jižním 

Súdánu a Rwandě celkovou částkou ve výši 54 400 Kč. Jarmila Zapletalová provozuje na svém 

facebooku též online bazar na podporu projektu Dárky pro život. 

 

   

 

 

 

 

 

Milá Rwando... byl název besedy se spisovatelkou a šéfredaktorkou časopisu Harper’s Bazaar 

Barbarou Nesvadbovou 12. června v Náprstkově muzeu v Praze, kde se s jejími účastníky podělila 

o své zkušenosti a zážitky z návštěvy projektů, které UNICEF rozvíjí ve středoafrické Rwandě. 

Besedu moderoval reportér TV Prima Josef Mádle. 

 

   

 

 

 

 

 

RIDERA SPORTuje pro UNICEF byl název tenisového turnaje, který uspořádala 28. června 

v Ostravě společnost RIDERA a jehož součástí byla i dražba panenky z projektu Adoptuj panenku 

a zachráníš dítě. Výtěžek přinesl na podporu očkovacích programů UNICEF částku v celkové výši 

100 000 Kč. 
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Večer s panenkou byl název benefičního koncertu a módní přehlídky, které uspořádali 21. září 

studenti 6A8 Gymnázia v Benešově u Prahy ve spolupráci se společností ProMedicus. Výtěžek 

z večera přinesl na očkovací programy částku 14 200 Kč. Večerem, který se konal v aule 

gymnázia, provázel herec Tomáš Krejčíř, vystoupili zpěváci Vlasta Horváth a Julián Záhorovský.  

 

   

 

 

 

 

 

Hravé odpoledne pro UNICEF byl název benefiční akce uspořádané 4. října žáky 9. tříd ZŠ 

Donovalská v Praze 11 pro mladší spolužáky a jejich rodiče. Výtěžek z akce ve výši 34 395 Kč 

zajistil pro program Nezávadná voda 3 ruční pumpy, školní latrínu a tablety na vyčištění 100 000 l 

vody. Součástí odpoledne byly zábavné i naučné hry a kvízy, které žáci sami vymysleli, i 

charitativní pečení, které připravili rodiče. 

 

   

 

 

 

 

 

Ve Stand-up comedy show pro UNICEF, konané 24. října v pražském Theatro Music Club na 

podporu výživových projektů UNICEF ve Rwandě, vystoupili mj. moderátor a komik Nasty, básník 

Anatol Svahilec a zpěvačka Madalena Joao. 
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Miss Panenka Středočeského kraje byl název společného projektu UNICEF ČR a Středočeského 

kraje, v němž soutěžilo o nejkrásnější panenku 74 panenek, vytvořených žáky středočeských škol.  

Vítězkou hlasování, které probíhalo v průběhu letních prázdnin na facebooku UNICEF ČR, se stala 

se 163 hlasy panenka Rosemary Marie Krátké z DM Jitřenka v Poděbradech. Součástí projektu, 

jehož uspořádání kraj podpořil částkou 81 600 Kč, bylo podzimní turné UNICEF ČR po 

středočeských školách s besedami pro žáky (celkem 14 škol). 

 

   

 

 

 

 

Projekt Charitativní prodej perníčků pro UNICEF, upečených studenty a dobrovolníky 

Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, který každoročně před Vánoci pořádá studentský webový 

portál Sokolská33.cz, přinesl na podporu programů UNICEF částku ve výši 7 034 Kč. 
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DOBROVOLNÁ SPOLUPRÁCE 

K 31. prosinci 2017 bylo v UNICEF ČR registrováno 4 139 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 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. 

 

 

››› Jarmila Zapletalová (druhá zprava) již šest let 

organizuje v Kroměříži dvakrát ročně bazar 

oblečení s výtěžkem pro UNICEF. Zbylé kusy 

textilu pak nabízí k prodeji přes facebookový 

profil a z výtěžku nakupuje Dárky pro život. 

 

 

››› Dobrovolnice Beata Čiberová a Petra 

Hübnerová uspořádaly již čtvrtý ročník 

benefičního Běhu pro UNICEF, jehož partnerem 

byla také společnost Esatrade, s.r.o. – výhradní 

dodavatel sportovní výživy Isostar. 

 

 

››› Lenka Mastešová pro UNICEF každý rok pořádá 

Pečení pro život v rámci mezinárodního Zlín Film 

Festivalu. S přípravami a organizací jí pomáhá i 

dcera Markéta. Na snímku jsou obě s herečkou 

Vicou Kerekes, která spolu s jinými herci a 

herečkami přišla akci podpořit. 
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››› Stážista Michal Janečka spolu s dalšími 

dobrovolníky vypomohli při Týdnu pro UNICEF 

v prodejnách Genesis společnosti TextilEco, která 

UNICEF ČR dlouhodobě významně podporuje. 

 

 

››› Dobrovolníci UNICEF ve spolupráci s reklamní 

agenturou Havas instalují vodní billboard pro 

videoklip ke Světovému dni vody, který agentura pro 

UNICEF připravila. S pomocí velké papírové šablony 

nanášejí na asfaltovou plochu parkoviště impregnaci, 

díky níž se při dešti na ploše zobrazí billboard 

s upozorněním na nedostatek pitné vody ve světě a s 

výzvou k podpoře projektů UNICEF. 

 

 

››› Dobrovolnice u prodejního stánku UNICEF 

v Klicperově divadle 16. června při benefičním 

představení operety Netopýr s výtěžkem pro 

UNICEF. Panenky k adopci návštěvníkům 

představení nabízely pracovnice Východočeského 

muzea v Hradci Králové. 

 

 

 

››› Dobrovolníci při prodeji vstupenek na výstavu 

Audio Video Show, jejíž organizátoři již dvě 

desetiletí každý rok věnují část výtěžku na podporu 

programů UNICEF.  

 

 

 

 

››› Již od roku 2013 neodmyslitelně patří k benefiční 

aukci panenek vystoupení Dětského baletu Praha.  
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››› Při každoročním setkání dobrovolníků jsou 

oceňováni nejaktivnější dobrovolní 

spolupracovníci, kteří v daném roce nezištně 

pomáhali UNICEF s organizací benefičních akcí, s 

administrativou v kanceláři apod. Na snímku je 

dobrovolnice Kateřina Bytešníková.   

 

Projekty UNICEF v roce 2017 významně podpořili také Aneta Ševčíková, Kateřina Popková, 

Milena Kořínková, Radka Žemličková, Jarmila Holá Sochorová, Helena Sošková, Nataliya 

Yashchuk, Klára Bachová, Thuy My Ngo, Antonín Petr, František Géla, Zbyněk Riedl, Stanislav 

Hemrle. Významná byla pomoc dobrovolníků, proškolených agenturou STEM/MARK na tazatele 

pro výzkum Mladé hlasy. 

 

Podpora známými osobnostmi 

Známé osobnosti podporují naši činnost zejména tvorbou panenek pro benefiční aukci, 

moderováním akcí, záštitou významných projektů, propůjčením své tváře nebo hlasu při 

podpoře UNICEF v médiích namluvením televizních a rozhlasových spotů, pro tištěnou inzerci či 

jinou podporou – v roce 2017 to byli: oděvní designéři Liběna Rochová, Petr Kalouda, Tatiana 

Kovaříková, Pavel Brejcha, Markéta Kopecká, Markéta Houštecká, Bibhu Mohapatra, výtvarník 

František Skála, režisér Václav Marhoul, herečky Jitka Čvančarová, Tereza Pokorná, Eva 

Hrušková, Bára Štěpánová, Daniela Kolářová, Klára Issová, herci Josef Dvořák, Pavel Novotný a 

Jan Přeučil, Zdeněk Rohlíček, zpěvačky Věra Martinová, Martha & Tena Elefteriadu a Madalena 

Joao, zpěváci David Deyl, Jan Smigmator, sopranistka Christina Johnston, tanečnice Libuše 

Rohlíčková, tanečník Vlastimil Harapes, tenorista Štefan Margita, spisovatelka Barbara 

Nesvadbová, spisovatel Michal Viewegh, fotograf Robert Vano, moderátor Karel Voříšek, 

hokejista Patrik Eliáš, snowboardistka Eva Samková a další. 

 

 

 

››› Vyslanci dobré vůle Jitka 

Čvančarová a Patrik Eliáš při podpoře 

mediální kampaně k nové kolekci 

Dárků pro život 2017/2018. 
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››› Spisovatel a vyslanec dobré vůle 

UNICEF Michal Viewegh při 

dokončování své panenky Johanky, 

kterou věnoval do benefiční aukce 

panenek známých osobností. 

 

 

 

 

››› Hokejista a vyslanec dobré vůle 

UNICEF Patrik Eliáš při benefiční aukci 

s panenkami Nisa a Večernice Nadace 

Preciosa, které na podporu očkovacích 

programů vydražil. 

 

 

 

 

 

››› Herečka a vyslankyně dobré vůle 

UNICEF Jitka Čvančarová a spisovatelka 

Bára Nesvadbová při rozhovoru pro 

Český rozhlas o své spolupráci 

s UNICEF. 

 

 

 

 

››› Spisovatelka Barbara Nesvadbová 

při besedě Milá Rwando… 13. června 

v Náprstkově muzeu v Praze. Na 

fotografii s reportérem Josefem 

Mádlem, který besedu moderoval. 
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››› Herec Pavel Novotný ve Studiu Grant při 

nahrávání charitativních TV spotů Umara a 

Alakii, k nimž namluvil bez nároku na honorář 

komentář. Studio Grant je dlouhodobým 

partnerem UNICEF.  

 

 

 

 

››› Herečka Klára Issová při Pečení pro život ve 

Zlíně, pořádaném v rámci mezinárodního Zlín 

Film Festivalu, které spolu s dalšími známými 

herci a herečkami podpořila svou účastí.  

 

 

 

››› Světově uznávaný módní návrhář Bibhu 

Mohapatra upravuje panenku, kterou ve 

spolupráci se společností Preciosa vytvořil pro 

výstavu a aukci panenek UNICEF, konanou 

11. prosince v České národní budově v New 

Yorku. 

 

 

 

››› Sopranistka Christina Johnston a zpěvák 

David Deyl při společném vystoupení na 

benefiční aukci panenek známých osobností 

v Českém muzeu hudby 28. listopadu. 
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PODPORUJÍ NÁS 
 

Finanční podpora 
       
Advantage-fl.cz, s.r.o.          
 
Alfa Fruct, s.r.o.    
 
Alostar, s.r.o. 
 
Aviationexam, s.r.o.                                      

 

BOMAR, spol. s r.o.                    

 

Česká mailingová společnost, s.r.o.   

 

ESATRADE, s.r.o.   

 

ExactCut, s.r.o.                                 

 

Fluidtechnik Bohemia, s.r.o. 

 

ISOLIT - BRAVO, spol. s.r.o.   
 
IPSOS, s.r.o.                                    
 
 
Klicperovo divadlo, o.p.s.                 
 
KODECAR, spol. s r.o.           

 

Krásná paní, s.r.o.   
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Kristensson, spol s r.o. 

Krofian CZ, spol. s r.o.            

 

Mercury Star, s.r.o.                          

 

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

 

PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o.        

Ridera, a.s.                                     

S.C. Johnson, s.r.o.  

TextilEco, a.s.         

 

 

Tuzi, s.r.o.     

 

VALUE 4industry, s.r.o.          

 

Vzdusin, s.r.o. 

 

Zátiší Group, a.s.        

 

 

 

 

Věcná podpora 
 
1.SDZP družstvo     
 
Acomware, s.r.o.     
 
AK Banyaiová Vožehová    
 
 
Andrea Houšková                  
 
Česká pojišťovna, a.s. 
 
 
ČSOB, a.s.      
 
 
Dětský balet Praha    
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František Géla  
 
FRMOL, s.r.o.    
 
 
Grand Media, s.r.o.                                            
 
 
Grant, s.r.o.      
 
 
 
Hotel Hilton Prague Old Town     
 
Hrudka a partneři – advokátní kancelář    
 
IT Play         
 
Jaroušek.Rochová.Architekti     
   
 
KONFES kongresová technika, s.r.o.   
 
LMC, s r. o.      
 
MediaCall, s.r.o.                                       
 
Národní muzeum     
 
Nataliya Yashchuk 
 
N Light      
 
Panda Production   
 
PORTA DESIGN, s.r.o.   
 
PRECIOSA, a.s.           
 
RH Sound, s.r.o.      
 
 
Slevomat.cz, s.r.o.     
 
 
SOFICO-CZ, a.s.    
 
Stance Communications, s.r.o.   
 
 
Studio 100 – Stanislav Hemrle         
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Studio LR    
 
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK      
 
Wedos, a.s.      
 
 
Zátiší Group, a.s. 
 
Zbyněk Riedl 
 
 
 
 

Mediální partneři 
 
A 11, s.r.o.                         
 
Burda Praha, s.r.o.      
 
Czech & Slovak Leaders Magazine   

Česká televize    

Český rozhlas Brno    

Český rozhlas Hradec Králové    

Fond Shop   

FTV Prima      

Harper‘s Bazaar              

Rádio 1    

Rádio Čas      

 

RÁDIO FAJN ROCK MUSIC  

 

Rádio Impuls       

Rádio Krokodýl     

 

Rádio RockZone   
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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 Ledvinka – Communication Officer 
Alena Pondělíčková – Communication Assistant 
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 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 (člen dozorčí rady České pošty, s. p.) 
Tímea Barák (hlavní analytik Sekce řízení rizik a podpory obchodů v České národní bance) 
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) 
Tereza Pokorná (herečka, režisérka, spisovatelka, choreografka) 
Liběna Rochová (oděvní designérka, patronka projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě) 
Martin Rychlík (etnolog 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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