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Vážení přátelé a příznivci UNICEF, 

 

UNICEF vznikl jako odpověď na situaci dětí v Evropě po 2. světové válce, kdy nedostatkem strádaly 

miliony dětí, avšak bohužel ani dnes situace ve světě není pro děti výrazně příznivá. V aktuálních 

ozbrojených konfliktech je zapojeno nejvíce zemí za posledních třicet let, každé šesté dítě na Zemi žije 

v oblasti války nebo ozbrojeného konfliktu – to je nárůst o 74 procent za pouhou jednu dekádu. 
  

Programy UNICEF zachrání každý rok miliony dětských životů prostřednictvím jednoduchých, ale 

účinných programů, které rozvíjíme po celém světě a které významně zvyšují šanci dětí přežít, být 

zdravé, chodit do školy, vymanit se z chudoby a prožít produktivní, odpovědný život.  

 

V každé zemi máme místní odborníky, kteří dokonale znají prostředí, jazyk a kulturu, a vědí, jaký 

přístup je právě tam ten správný. Tam, kde to je možné, využíváme také dobrovolníků – např. očkovací 

kampaně jsou založeny na práci tisíců vyškolených dobrovolných zdravotníků, kteří jdou dům od domu 

a proočkují děti i v té nejméně přístupné vesnici. Programy zaměřené na samostatné zajištění obživy 

rodin i celých komunit slouží k odstranění chudoby a posílení jejich odpovědnosti za vlastní život. 

Velmi účinným řešením populační krize jsou osvěta a vzdělání dívek – a přesně to UNICEF dělá, když 

se snaží dostat do školních lavic všechny dívky. 

 

V roce 2018 jsme se na naše dárce a firemní partnery obraceli s prosbou o podporu humanitární 

pomoci v Jemenu, kde v důsledku konfliktu a dlouhodobého sucha probíhá největší humanitární krize 

současnosti, a o podporu projektů Dobrý start do života, Nezávadná voda a hygiena, Vzdělávání 

znevýhodněných dětí, zejména dívek, a Boj proti podvýživě. S pomocí pravidelné podpory Přátel dětí 

mohl UNICEF okamžitě reagovat v případě přírodní nebo válečné katastrofy kdekoliv ve světě a 

zajistit vše potřebné pro přežití dětí. S podporou našich dobrovolníků jsme mohli snáze zajistit řadu 

benefičních akcí – Velkého vodního večera, benefiční aukce panenek známých osobností, Pečení pro 

život při Zlín Film Festivalu, adventního koncertu FOK a mnoha dalších. Podpory Vás všech si velice 

vážíme! 

 

Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří nám pomáháte v našem úsilí zlepšovat situaci strádajících dětí: 

každému ze 42 875 dárců, které jsme v roce 2018 měli, partnerům, školám a firmám, které nás 

podporují, dobrovolníkům, bez nichž bychom nemohli naši práci vykonávat v takovém rozsahu, i 

členům týmu UNICEF.  Děkujeme! 

 

 

Pavla Gomba 

Výkonná ředitelka 
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KRIZOVÉ SITUACE V ROCE 2018 

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 2018 zajistil UNICEF krizovou humanitární pomoc v celkové hodnotě 3,6 miliard dolarů pro 

82 milionů lidí, z nichž 48 milionů tvořily děti. Tato pomoc směřovala do 51 zemí, zasažených 

válečným konfliktem nebo přírodní katastrofou. 

 

 

Násilí na dětech na sebe bere mnoho podob. Největšímu nebezpečí čelí právě teď děti ve válce, které 

ve válečném konfliktu ztratily práva na zdraví, výživu, vzdělání a další základní potřeby.  

 

V aktuálních ozbrojených konfliktech je zapojeno nejvíce zemí za posledních třicet let. Ve světě dnes 

každé šesté dítě žije v oblasti války nebo ozbrojeného konfliktu, což je nárůst o 74 % za pouhou jednu 

dekádu. Každý válečný konflikt má přitom na děti zničující dopad. 

V nejhorších případech jsou děti vystaveny cíleným a bezohledným útokům a zneužívání, jako je 

sexuální násilí, únosy a nucený nábor dětských vojáků ozbrojenými skupinami. Pokud nedokážeme 

zastavit násilí – a pokud nebudou znepřátelené strany hnány k odpovědnosti za toto násilí – děti budou 

vyrůstat ve světě, kde násilí je normální, přijatelné a dokonce nevyhnutelné. 
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Ani děti, které nejsou terčem přímého útoku, nemohou uniknout všudypřítomné atmosféře násilí, 

kterou válečný konflikt vytváří. Stres dětí, které na vlastní kůži zažívají násilí nebo jsou jeho svědky, 

může mít zničující dopad na jejich chování, schopnost učení a emoční a sociální vývoj. Čím déle 

válečný konflikt trvá, tím hlubší bude jeho dopad. 

 

V krizových situacích, ať již jde o přírodní katastrofu nebo ozbrojený konflikt, jsou hlavními 

prioritami UNICEF obnovit co nejdříve zásobování pitnou vodou, ať už opravou infrastruktury, 

budováním nových zdrojů vody nebo prostřednictvím cisteren, a umožnit co nejvíce lidem přístup k 

hygienickému zázemí. UNICEF momentálně poskytuje polovinu všech krizových dodávek vody a 

souprav hygienických potřeb na světě. Ve všech krizových oblastech má UNICEF také své týmy 

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

klinik a provizorních škol, organizují rozsáhlé očkovací kampaně a přímo dohlížejí na distribuci 

pomoci dětem. 

Současně s dodávkami humanitární pomoci rozvíjí UNICEF nejen v krizových oblastech osvětové 

programy zaměřené mj. na potravinovou soběstačnost, plánované rodičovství a prevenci dětských 

sňatků. Programy UNICEF také využívají celou řadu průlomových inovací, jako například registraci 

nově narozených dětí SMS zprávami, využití dronů pro spojení s izolovanými oblastmi nebo 

neformální vzdělávací programy prostřednictvím rádia a internetu pro děti z odlehlých regionů. 

 

V roce 2018 UNICEF vyléčil 2,6 milionu dětí z těžké akutní podvýživy, proočkoval 4,7 milionu dětí 

proti spalničkám, zajistil nezávadnou vodu a hygienické zázemí pro 35,3 milionu lidí, poskytl 

psychosociální podporu pro 3,1 milionu dětí a zajistil vzdělání pro 5,9 milionu dětí. Největší pomoc 

směřovala v uplynulém roce do oblasti Blízkého východu a severní Afriky. (Tyto údaje jsou za 

prvních 10 měsíců roku 2018.) 

Pomoc dětem v krizi čelí stále větším výzvám. Poskytování humanitární pomoci ve válce ztěžuje 

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

Přísun humanitární pomoci do nejnestabilnějších oblastí světa je stále více omezován. Proto je 
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rozhodující, aby všechny znepřátelené strany poskytly humanitárním organizacím prostor pro ochranu 

dětí.  

Pomoc UNICEF dětem podporuje řada známých osobností, které se do ní zapojují jako vyslanci dobré 

vůle UNICEF – mezi nimi herec Orlando Bloom, který se při svých nedávných misích na Ukrajinu a 

do uprchlických táborů v Libanonu osobně setkal s dětmi, do jejichž osudů zasáhla válka: „Poznal 

jsem děti, které opustily svůj domov a svou zemi v zoufalé snaze přežít. Musím myslet na svého syna. 

Jak by to zvládl? Jak bych to zvládl já, abych ho udržel v bezpečí a umožnil mu prožít dětství bez 

ohledu na násilí a krveprolití? Svět v ochraně těchto dětí selhává. Všechny děti musejí být chráněny, 

zvláště během válečného konfliktu.“ 

 

Nejvážnější krize v roce 2018 

• Ukrajina – na 500 000 dětí zasažených konfliktem na východní Ukrajině naléhavě potřebuje 

ochranu a humanitární pomoc: přístup k nezávadné pitné vodě, bezpečné prostředí pro učení, kvalitní 

zdravotní péči a psychosociální podporu. 

• Venezuelská krize – země Latinské Ameriky a Karibiku hostí nejméně 2,4 miliony venezuelských 

uprchlíků a migrantů. Vysoké a nepředvídatelné migrační toky vyčerpávají kapacitu hostitelských 

zemí a zvyšují nároky na již nyní omezené služby a struktury v hostitelských zemích. 

• Libye – vleklý konflikt, politická nestabilita, zhoršující se úroveň veřejných služeb a nefunkční 

ekonomika postihly životy téměř 1,6 milionů Libyjců. Humanitární pomoc potřebuje přibližně 

823 000 lidí, včetně 241 000 dětí.  

 

• Oblast Čadského jezera – téměř 21 milionů lidí v Kamerunu, Středoafrické republice, Čadu, Nigeru 

a Nigérii je zasaženo probíhajícími konflikty. V Nigérii se v roce 2018 zvýšil počet lidí, kteří museli 

opustit své domovy, přičemž každý týden přichází o své domovy v průměru 4 000 osob, zejména žen 

a dětí. V Kamerunu je vysídleno téměř půl milionu obyvatel a krize se stále prohlubuje. Ve 

Středoafrické republice bude v roce 2019 vyžadovat humanitární pomoc 1,5 milionu dětí, tj. dvě ze tří 

dětí v zemi.  

• Sýrie a okolní země – ustupující boje v Sýrii vyvolávají u mnoha lidí ve světě mylný dojem, že 

válka, která zemi sužuje již 8 roků, se rychle blíží ke svému konci. Není tomu tak, děti v mnoha 

oblastech země zůstávají ve stejně velkém ohrožení jako kdykoliv předtím během celého konfliktu: 

v roce 2018 bylo při bojích zabito 1 106 dětí, což je od počátku války nejvyšší počet dětí zabitých 

v jediném roce (vyplývá to z údajů, které se OSN podařilo ověřit, skutečný počet dětských obětí bude 

pravděpodobně mnohem vyšší). Nejvíce se na tak vysokých počtech podílejí nášlapné miny a 

nevybuchlá munice, které v loňském roce způsobily v celé Sýrii 434 úmrtí a zranění dětí, a útoky na 

školy a zdravotnická zařízení – v roce 2018 bylo proti vzdělávacím a zdravotnickým zařízením 

zaznamenáno 262 útoků, což je také smutný „rekord“ války v Sýrii. Celkově potřebuje v Sýrii 

humanitární pomoc 13,1 milionu lidí, včetně 5,6 milionu dětí, z nichž 493 000 žije v obtížně 

dostupných oblastech. Více než 2,5 milionu syrských dětí žijí jako uprchlíci v Egyptě, Iráku, 

Jordánsku, Libanonu a Turecku. 

• Afghánistán – přibližně 3,8 milionu dětí v Afghánistánu bude v roce 2019 potřebovat humanitární 

pomoc a ochranu v důsledku zvýšeného násilí a přírodních katastrof, včetně sucha a drsné zimy, které 

dále komplikují přístup k základním potřebám dětí. 
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• Děti Rohingů v Bangladéši a Myanmaru – od srpna roku 2017 uteklo před násilím v Myanmaru do 

Bangladéše více než 730 000 Rohingů včetně 400 000 dětí. 600 000 Rohingů se v Myanmaru stále 

potýká se zásadními problémy, jako je omezení svobody pohybu, diskriminace a omezený přístup k 

základním službám. 

• Jemen – humanitární krize způsobená válečným konfliktem v Jemenu byla označena za největší 

humanitární katastrofu na světě, kde více než 22 milionů lidí potřebuje humanitární pomoc. Odhaduje 

se, že v roce 2019 bude potřebovat potravinovou pomoc více než 12 milionů Jemenců, včetně 2 

milionů dětí. 

• Etiopie – v zemi muselo opustit své domovy přibližně 2,8 milionu lidí včetně 1,5 milionu dětí 

a počet vysídlených osob bude pravděpodobně nadále stoupat. Mírová dohoda podepsaná s Eritreou 

vedla k více než 14 000 novým příchozím a pokračující příliv se očekává také v roce 2019. 

• Jižní Súdán – navzdory podepsání mírové dohody zůstává humanitární situace v Jižním Súdánu 

nadále krizová. Přetrvává násilí včetně sexuálně motivovaných útoků, vážná potravinová a výživová 

nejistota, hospodářské otřesy a riziko propuknutí nemocí. Více než 4,5 milionu lidí bylo vyhnáno ze 

svých domovů, 6 milionů lidí nemá přístup k pitné vodě a hygienickému zázemí a 2,2 milionu dětí 

nemůže chodit do školy. 

• Demokratická republika Kongo – země čelí významnému stupňování násilí a ozbrojených 

konfliktů. Přibližně 12,8 milionu lidí je ohroženo nedostatkem potravin a akutní podvýživou. Děti 

nakažené ebolou naléhavě potřebují lékařskou pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopady válek a dlouhodobých klimatických změn na děti 
 

››› Téměř tři z deseti dětí, dospívajících v zemích zasažených válkou či dlouhodobými 

klimatickými změnami, neumějí číst ani psát. To je třikrát víc než celosvětový průměr. I proto 

jsou programy zaměřené na základní vzdělání letos hlavní prioritou UNICEF. Na jejich podporu 

bude směřovat celá čtvrtina z celkového objemu prostředků, které UNICEF i díky laskavé 

podpoře českých dárců na pomoc dětem vynaloží.  
 

››› Pro většinu dětí v oblastech postižených válkou nebo extrémní chudobou je škola jen snem. 

Kvůli stálým bojům a násilí jsou školní budovy zničené nebo uzavřené. V nejchudších oblastech 

si rodiče často nemohou dovolit pořídit dětem ani ty nejzákladnější školní pomůcky, jako jsou 

tužky a sešity. Místo školy musejí děti už odmalička pracovat, aby pomohly uživit rodinu. 
 

››› Pro řadu dětí cesta do školy znamená i několik hodin chůze denně, během níž jsou především 

dívky vystaveny velkému riziku útoků. V nejchudších regionech jsou také školní třídy často 

přeplněné a nedostatečně vybavené – chybí v nich například jakékoliv hygienické zázemí, což je 

zejména u dospívajících dívek hlavním důvodem, proč školu nedokončí. Učitelé mnohdy nejsou 

dostatečně kvalifikovaní a například během období dešťů, kdy se podlaha ve třídě promění 

v bláto, vyučování odpadá. 
 

››› V Jižním Súdánu dokončí základní školu jen jedno z deseti dětí – a nejsou to téměř nikdy 

dívky. V zemích postižených konflikty 33 % dívek přestane chodit do školy dříve, než se naučí 

alespoň ty nejzákladnější dovednosti. Totéž potká 24 % chlapců. V zemích, které se vyznačují 

dlouhodobou nestabilitou a chudobou, jako je např. Niger, Čad, Jižní Súdán nebo Středoafrická 

republika, neumí číst ani psát až 76 % lidí mladších 24 let. 
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PROJEKT DOBRÝ START DO ŽIVOTA 

Cílem kampaně českého UNICEF, která byla pod názvem „Dobrý start do života“ zahájena 27. dubna 

2018, je zabránit zbytečným úmrtím dětí a získat finanční prostředky na dobrý start do života pro 

7 000 novorozených dětí v nejchudších zemích světa prostřednictvím zajištění zdravotní péče, 

pomůcek pro bezpečný a sterilní porod, správné hygieny a výživy, včetně vyškolení zdravotnického 

personálu a zajištění osvětových programů UNICEF, zaměřených na rozvoj vzdělanosti žen a dívek. 

Do konce roku 2018 se podařilo dosáhnout výtěžku ve výši 2 595 816 Kč, který zajistí v nejchudších 

zemích světa dobrý start do života pro 2 812 dětí. Kampaň pokračuje i v roce 2019. 

 

Patronkou projektu Dobrý start do života je vyslankyně dobré vůle UNICEF, herečka Jitka 

Čvančarová, partnerem projektu je Česká společnost porodních asistentek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

››› „Život je ten největší dar. Každé dítě, 

bez ohledu na to, kde se narodilo, má na život 

právo. Tomu věřím jako člověk, jako matka a jako 

vyslankyně dobré vůle UNICEF,“ řekla k projektu 

Dobrý start do života Jitka Čvančarová, která se 

stala jeho patronkou.  

(Na fotografii je Jitka Čvančarová při návštěvě 

očkovacích projektů UNICEF v Mali v roce 2011.) 

 

 

Co je zapotřebí pro dobrý start do života 1 dítěte v nejchudších zemích: 
 

• 3 dávky očkovací látky proti neonatálnímu tetanu pro těhotnou ženu, včetně jehly a boxu pro bezpečnou 

likvidaci biologického materiálu – 13 Kč 

• Sterilní souprava porodní asistentky pro 1 bezpečný porod – 110 Kč 

• Páska pro identifikaci novorozence – 2 Kč 

• Kostka mýdla – 3,30 Kč 

• Hřejivá deka – 156 Kč 

• Registrace při narození 1 dítěte, včetně zkráceného rodného listu – 25 Kč 

• Základní antibiotika vhodná pro novorozence – 8,30 Kč 

• Proočkování 1 dítěte (kompletní očkovací dávky proti tuberkulóze, černému kašli, spalničkám, tetanu, 

dětské obrně a záškrtu, jednorázové jehly, chladicí box) – 600 Kč 
 

Vše potřebné pro dobrý start do života pro 1 dítě = 918 Kč. 
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Každý den ve světě zemře 7 000 novorozenců, 1 milion miminek se nedožije ani druhého dne života. 

Umírají proto, že se narodili v chudobě, ve válce nebo v obtížně dostupných oblastech, kde nemají 

přístup ani k základní zdravotní péči. 

 

Děti, které přijdou na svět v chudých komunitách, čelí až 1,4násobně vyššímu riziku úmrtí než ty, 

které se narodí ve vyspělých zemích. Dalším faktorem, který významně ovlivňuje úmrtnost, je 

vzdělání matky: děti nevzdělaných matek jsou vystaveny dvojnásobnému riziku oproti dětem, jejichž 

matky vychodily alespoň základní školu. Proto také jednou z priorit UNICEF je zajistit možnost 

chodit do školy všem dívkám a prostřednictvím komunitních programů ženy a dívky seznámit 

s principy správné hygieny a výživy, včetně informací o důležitosti náležitých odstupů mezi porody a 

metodách plánovaného rodičovství. 

 

Klíčem k záchraně dětí, které umírají zbytečně, je dostatek zdravotnických zařízení, odborného 

personálu a vybavení, které bude snadno dostupné co největšímu počtu obyvatel. Úkol je to obrovský 

– např. v Somálsku připadá 1 lékař či 1 zdravotní sestra na 10 000 obyvatel, ve Středoafrické republice 

jsou to 3 lékaři. Navíc miliony matek v nejchudších zemích dlouhodobě strádají podvýživou, a jejich 

narozené děti tudíž mají velmi nízkou porodní váhu – více než 20 % dětí umírá právě proto, že se 

kvůli podvýživě matky nemohly dostatečně vyvinout. 

 

V Bhútánu, kam je určena část výtěžku kampaně Dobrý start do života, se velká část dětí rodí 

předčasně a mnohé z nich v odlehlých regionech, kde se počet zemřelých miminek dá často jen 

odhadovat. Ve Rwandě je situace podobná: až 38 % dětí se rodí nedonošených, některé váží méně než 

kilogram. Důvodem jsou infekce, hornatý terén i to, že ženy až do poslední chvíle pracují na poli. 

Například nemocnice v Ruhengeri pečuje o 700 000 lidí z celého okresu a každý den se v ní narodí asi 

20 dětí. Nemocnice soustředí jen komplikované případy, proto je až 40 % porodů vedeno císařským 

řezem, u kterého jsou základní podmínkou přežití hygienické podmínky na sále a vyškolený personál. 

 

Cíl nové kampaně UNICEF je tedy daný: zvýšit počet pracovníků nemocnic a zdravotnických center a 

zlepšit péči, kterou mohou matkám věnovat. Kromě vyškoleného personálu je také nezbytné základní 

vybavení: bezpečný zdroj čisté vody a mýdlo (35 procent nemocnic v 54 zemích nemá zdroj pitné 

vody ani mýdlo na umytí rukou), generátor elektřiny, jednoduché porodnické a diagnostické nástroje a 

tišící léky pro matku. A k tomu osvětové programy, zaměřené na správnou péči o děti.  
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MISE DO BHÚTÁNU V ROCE 2018 

V únoru 2018 navštívila projekty UNICEF v Bhútánu stálá představitelka ČR při OSN Marie Chatardová. 

Bhútán navštívila z titulu svého předsedání Hospodářské a sociální radě OSN za účelem debaty o 

naplňování Agendy 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje. Po návštěvě projektů UNICEF, jimž věnovala 2 

dny, řekla: „Dva dny věnované projektům podporovaným UNICEF ve mně zanechaly hluboký dojem a do 

programu výborně zapadly: zlepšení životních podmínek mladých mnichů, konkrétní výsledky v oblasti 

zdravotnictví, odhodlání, rozzářené oči dětí. I toto vše je přece udržitelný rozvoj!” 
 

Bhútán je jednou ze zemí, kde UNICEF ČR již řadu let pomáhá zlepšovat životní podmínky dětí. 

Z příspěvků českých dárců ve výši 3 474 097 Kč UNICEF mj. vybudoval toalety s koupelnou a zařízení pro 

mytí rukou v klášterních školách Weringla a Jarogang, kde v současnosti žije více než 57 dětských mnichů. 

Celkem v 53 klášterních školách byly instalovány vodní filtry a zařízení pro ohřev vody. Získáním přístupu 

k hygienickému zázemí již mniši nemusejí čekat v dlouhé frontě, aby použili toaletu nebo se vykoupali, a 

v klášterech díky tomu výrazně poklesla i nemocnost.  
 

UNICEF vyškolil 60 představených klášterů (mužských i ženských) ve správné hygieně a prevenci přenosu 

infekčních onemocnění, stejně jako základech výuky angličtiny a matematiky, aby mohli tyto znalosti 

předat svým svěřencům. Odborným školením prošlo též 38 mnichů, kteří se v klášterech budou starat o 

vodní čerpadla a zajišťovat běžné opravy.  
 

Ve spolupráci s místním úřadem pro správu klášterů UNICEF současně rozvíjí osvětu k místním 

komunitám, aby děti vstupovaly do kláštera až ve věku, kdy toto vážné životní rozhodnutí učiní z vlastního 

přesvědčení. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                  

››› Marie Chatardová a zástupce UNICEF 

Bhútán Rudolf Schwenk při návštěvě 

komunitního zdravotnického střediska  

v Drugyel v okrese Paro. 

 

 

››› Díky pomoci UNICEF z České republiky byly  

v klášterní škole Chorten Nyingpo vybudovány 

zdroje pitné vody a hygienické zázemí pro dětské 

mnichy. Na fotografii Marie Chatardová testuje 

improvizované zařízení pro mytí rukou, které bylo 

instalováno při příležitosti Světového dne vody. 
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PŘÁTELÉ DĚTÍ UNICEF 

 

Pravidelná podpora Přátel dětí UNICEF nám umožňuje rozvíjet dlouhodobé programy pomoci 

strádajícím dětem ve více než 150 nejchudších zemích a okamžitě reagovat v případě přírodní 

katastrofy nebo ozbrojeného konfliktu. Výši finančních příspěvků si určují příznivci sami podle svých 

možností a o jejich využití od nás každoročně dostávají zpětnou informaci. 

 

Mezi dlouhodobé programy, které UNICEF díky pravidelné podpoře svých příznivců rozvíjí, patří 

projekty zaměřené na zdraví, výživu, vzdělání, zdravotně nezávadnou vodu a hygienu, na boj 

s HIV/AIDS, na ochranu dětí před nejrůznějšími formami násilí, zneužívání a vykořisťování a mnohé 

další. Pro dlouhodobé zlepšení situace ohrožených dětí v jednotlivých oblastech je důležité, aby 

všechny tyto programy byly rozvíjeny současně, a proto jsou pravidelné příspěvky Přátel dětí UNICEF 

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.   

 

Finanční rezervy pro případy náhlých krizových situací přírodních katastrof a válečných konfliktů, 

které je možné díky pravidelné podpoře dárců vytvářet, umožňují UNICEF reagovat na nastalou 

situaci zajištěním potřebné krizové pomoci již v řádu několika hodin od vzniku události. 

 

Pravidelné měsíční příspěvky v jakékoliv výši jsou proto pro pomoc strádajícím dětem velice důležité, 

v podmínkách nejchudších zemí a v situacích katastrof může i jen malá částka znamenat rozdíl mezi 

životem a smrtí ohroženého dítěte. Například 260 Kč měsíčně zajistí za rok 3 krizové sady pro 

rodinnou hygienu, z nichž každá obsahuje základní hygienické pomůcky a přípravky pro pětičlennou 

rodinu na jeden měsíc, nebo 365 Kč měsíčně zajistí za rok terapeutickou výživu pro úplné vyléčení 3 

dětí strádajících těžkou podvýživou. 

 

V průběhu roku 2018 se díky dobrovolným příspěvkům 21 853 Přátel dětí z České republiky podařilo 

získat na podporu programů UNICEF částku ve výši 55 119 405 Kč. 

 

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

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

komunikace s Přáteli dětí je vedena zejména podle jejich potřeb (zasílání potvrzení o přijetí daru, 

informací o výsledcích naší činnosti či o možnostech dalšího zapojení do činnosti UNICEF) a striktně 

podle platných zásad GDPR. 
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Multimediální kampaň projektu Přátelé dětí UNICEF 

Multimediální kampaň na podporu projektu Přátelé dětí UNICEF probíhala v roce 2018 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 inzerce, 

články a inzeráty v partnerských médiích a velmi silnou DRTV kampaň. Celkem v průběhu roku na 

základě multimediální kampaně začalo přispívat 2 484 nových Přátel dětí UNICEF. 

 

FTV Prima v průběhu roku 2018 na podporu projektu Přátelé dětí UNICEF poskytla charitativní 

prostor pro odvysílání celkem 324 televizních spotů o délce 60 sekund a 109 spotů o délce 30 sekund 

(v lednu, březnu, dubnu, červenci, srpnu, říjnu a prosinci). Na televizních obrazovkách kanálů FTV 

Prima se na oslovení nových pravidelných dárců vystřídaly 2 koncepty spotů – z mezinárodní 

produkce UNICEF (celkem 3 spoty – Alakii, Umara, Rohingové) a série 4 spotů „Přátelé dětí 

UNICEF“, které pro UNICEF ČR v roce 2017 vyrobila produkční společností FRMOL se čtyřmi 

skutečnými Přáteli dětí. V letních měsících byla kampaň podpořena také rozhlasovými charitativními 

spoty odvysílanými na rádiích Impuls, Rock Zone, Český Impuls, ČAS a Český rozhlas Hradec 

Králové. Rádiovým spotům propůjčili své hlasy herci Petr Stach a Jiří Bartoška. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

››› 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. 
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››› V rámci nové kampaně na pomoc dětem Rohingů vytvořil UNICEF televizní spot, kterému v ČR 

propůjčila hlas vyslankyně dobré vůle UNICEF, herečka Jitka Čvančarová. Ta zároveň vzkazuje 

divákům: „My v České republice si to neuvědomujeme, ale všude ve světě není samozřejmostí 

spláchnout záchod nebo si natočit vodu. Největší radost mně osobně uděláte, když darujete život. 

Prosím, pomozte.“ V táborech, kde Rohingové musejí žít, jsou v současné době nejvíce zapotřebí léky 

proti choleře, hygienické soupravy a tablety na vyčištění vody. 

 

 
 

››› Protagonisté čtyř spotů „Přátelé dětí UNICEF“ jsou skuteční pravidelní přispěvatelé UNICEF – 

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

získala významné ocenění při udělování Cen Fóra dárců 2017: Cenu poroty v kategorii Veřejně 

prospěšný spot. Spoty pro UNICEF ČR vytvořila produkční společnost FRMOL bez nároku na 

honorář. 
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ADRESNÉ OSLOVENÍ DÁRCŮ A SBÍRKY 

 

V roce 2018 jsme adresným oslovením v České republice získali prostředky pro podporu těchto sbírek 

UNICEF na pomoc dětem: 

 Nezávadná voda 

 Dobrý start do života 

 Vzdělání 

 Humanitární krize v Jemenu 

 Boj proti podvýživě 

 

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

doplňována a aktualizována. Ke konci roku 2018 obsahovala tato databáze téměř 33 000 přispěvatelů, 

kteří podporují UNICEF minimálně jedenkrát do roka a reagují na jedno z adresných oslovení či na 

aktuální výzvy v případě humanitární katastrofy. Pro rozšíření databáze UNICEF jsme v roce 2018 

oslovili i nové adresáty, když jsme adresným oslovením kontaktovali 250 000 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: Nezávadná voda 

Adresné oslovení ze dne 12. 3. 2018, kterým jsme kontaktovali 21 092 aktivních přispěvatelů, přineslo 

na podporu přístupu k nezávadné vodě a hygieně celkovou částku 2 740 883 Kč. 

 

Čistá voda, toalety a dobré hygienické návyky jsou pro přežití a zdravý rozvoj dětí nezbytné. Ve světě 

však nedostatkem pitné vody stále strádá 663 milionů lidí a 159 milionů lidí je nuceno pít závadnou 

vodu z povrchových zdrojů. Na nemoci způsobené nedostatkem vody a hygienického zázemí ve světě 

denně umírá více než 800 dětí. 

 

UNICEF na pomoc dětem v krizových oblastech dodává tablety na čištění vody, jako trvalé řešení 

přístupu k nezávadné vodě buduje studny, zavádí pitnou vodu do škol, ve kterých buduje i umývárny a 

oddělené toalety pro chlapce a dívky, školí v zásadách správné hygieny dobrovolné zdravotníky a 

s jejich pomocí a prostřednictvím osvětových programů i celé komunity. Vybudování zdroje pitné 

vody je pro děti (zejména dívky) obrovským darem též z toho důvodu, že mají-li vodu v blízkosti 

domova, nemusejí pro ni na úkor školní docházky chodit i několikrát denně ke vzdáleným řekám a 

jezerům, ale v získaném čase mohou řádně chodit do školy. 

                         



15 
 

Jako součást prvního DM jsme všem dárcům odeslali ročenku Přehled roku 2018 s informacemi o 

činnosti UNICEF a využití finančních prostředků. Přiložen byl též letáček s informací o Obecném 

nařízení na ochranu osobních údajů – GDPR (General Data Protection Regulation), které vstoupilo 

v platnost 25. května 2018, s ujištěním, že máme oprávněný zájem osobní údaje uchovávat a používat 

za účelem komunikace s dárci a za účelem zpracování osobních údajů ze zákonných důvodů v 

souvislosti s plněním právních povinností UNICEF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ DM 2: Dobrý start do života 

Adresné oslovení ze dne 11. 6. 2018, kterým jsme požádali 20 221 aktivních příznivců o podporu 

projektu „Dobrý start do života“, přineslo výtěžek ve výši 2 486 982 Kč. 

 

Na celém světě zemře každý den 7 000 novorozenců. Tyto děti umírají zbytečně během prvních 24 

hodin po narození: na udušení, sepsi a infekce dýchacích cest. Jsou to děti, které se narodily na 

špatném místě, v extrémní chudobě, v oblastech, kde probíhají boje nebo tam není dostupná ani 

základní zdravotní péče. 

 

Přitom rozdíl mezi životem a smrtí mohou mnohdy znamenat jen dvoje ruce – nejdřív ruce školené 

porodní asistentky a pak ruce maminky. Odpovídající zdravotní péče by měla být samozřejmostí pro 

všechny těhotné ženy – od odborných konzultací po prohlídky a osvětu v oblasti kojení a péče o 

novorozence. Až příliš mnoho žen však rodí své děti bez jakékoli pomoci, a nemají tak ani možnost 

naučit se například správně kojit. Až příliš mnoho jejich dětí pak umírá v prvním měsíci svého života. 

Jejich matky následně brzy otěhotní znovu a začarovaný kruh se opakuje, nemluvě o zdravotních 

rizicích pro samotné ženy. 

 

UNICEF proto na celém světě rozvíjí jednoduché, relativně levné, ale přitom velmi účinné programy, 

které zajišťují záchranu nejmenších dětí během porodu a v kritické době po narození. Současně dbáme 

na osvětu a programy odpovědného rodičovství, které přispívají ke snižování porodnosti v nejchudších 

zemích, stejně jako projekty zajišťující obživu nejchudším komunitám. Tam, kde neexistují sociální 

dávky nebo starobní důchody, jsou totiž pro rodiče jedinou nadějí na zajištěné stáří jejich děti. 

››› „Nejdřív jsem měla velikou žízeň. Cítila 

jsem se slabá a moc se mi chtělo spát. Potom 

přišly bolesti a křeče. Třásla jsem se jako 

zimou a vůbec to nešlo zastavit,“ popisuje 

devítiletá Sulem Hire z vesnice Hadhawe v 

Etiopii stav, který nastává, když člověk delší 

dobu nepije. 
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To, co děti prožijí během prvních tří let svého života, zásadně ovlivní celou jejich budoucnost. Pokud 

během tohoto období nemají dostatečnou péči a vyváženou stravu, budou tělesně zaostávat a ani jejich 

mentální schopnosti se nikdy plně nerozvinou. 

 

Spolu s touto žádostí jsme našim dárcům ve formě pohlednice zaslali fotografii UNICEF ve formě 

pohlednice, na níž byla uvedena základní fakta o novorozenecké úmrtnosti. 

 

          

▪ DM 3: Vzdělání 

Adresné oslovení ze dne 11. 9. 2018 přineslo na podporu vzdělávacích programů částku ve výši 

2 003 086 Kč. S žádostí o pomoc jsme oslovili celkem 16 971 stávajících příznivců. 

 

Vzdělání je pro život člověka naprosto zásadní, školní rok přesto nezačal pro všechny děti stejně. V 

září 2018 chybělo ve školních lavicích 61 milionů dětí. Důvody, proč nemohou chodit do školy, jsou 

různé: narodily se do nejchudších rodin, a tak místo školy pracují, aby pomohly rodinu uživit, žijí 

v oblastech, kde není bezpečno, jejich školy zničil ozbrojený konflikt či přírodní katastrofa. 

 

UNICEF proto rozvíjí relativně levné, ale účinné programy, které nedělají rozdíly mezi dětmi a 

zajišťují jim přístup ke vzdělání: stavíme školy, školíme učitele, do krizových oblastí dodáváme školní 

pomůcky a stany. Současně jednáme s úřady jednotlivých zemí, aby odstranily překážky, které dětem 

brání chodit do školy, jako jsou například školní poplatky nebo povinnost nosit uniformy, které si 

chudé rodiny nemohou dovolit. 

 

Vzdělání dětí je tou nejlepší investicí, kterou můžeme učinit: jako rodiče, jako společnost i jako celé 

lidstvo. Vzdělaní lidé mají v životě lepší uplatnění a jsou přínosem pro svou zemi a kulturu. U dívek 

má vzdělání navíc ještě jeden důležitý dopad: ty, které chodí do školy, mají později v životě méně dětí, 

o které se lépe postarají. Dostat do školy všechny holčičky je tak jediným osvědčeným způsobem, jak 

snižovat porodnost, aniž by se vytvářela demografická nerovnováha. 
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DM 4: Humanitární krize v Jemenu 

Adresné oslovení ze dne 19. 11. 2018 přineslo na podporu dětí v Jemenu, kde probíhá nejhorší 

humanitární krize současnosti, částku 4 852 837 Kč. S žádostí o pomoc jsme oslovili 42 552 

stávajících jednorázových příznivců a část dárců z projektu Přátelé dětí UNICEF. 

 

I v roce 2018 byl Jemen pro děti jedním z nejnebezpečnějších míst světa. Vleklý konflikt zničil 

infrastrukturu a zdroje obživy, dlouhodobé sucho a neúroda spolu s blokádami způsobily absolutní 

nedostatek potravin. Smrtelnému riziku jsou vystaveny především nejmenší děti. Humanitární pomoc 

potřebuje 22 milionů lidí, z nichž děti tvoří polovinu. Podle posledních údajů nutně potřebuje krizovou 

potravinovou pomoc 4,7 milionu dětí, téměř 400 000 z nich strádá nejvážnějšími formami podvýživy a 

jejich životy jsou vážně ohroženy. Zemi sužuje katastrofální nedostatek pitné vody a očekává se třetí 

vlna epidemie cholery (do konce roku 2018 cholerou onemocnělo již 1,2 milionu lidí). 

 

I když jsou dodávky a distribuce pomoci kvůli konfliktu a blokádám komplikované, podařilo 

se s pomocí vyjednávání lodě s humanitární pomocí do země dostat a s jejich pomocí zajistit 

mj. léčebnou péči téměř pro 300 000 nejmenších dětí s akutní podvýživou, dodávky 

výživových přípravků pro 700 000 dětí do pěti let, vakcíny proti obrně pro více než 5 milionů 

dětí, vakcíny proti spalničkám téměř pro milion dětí, přístup k nezávadné vodě pro 6 milionů 

lidí, přípravky na úpravu a dezinfekci vody pro 4 miliony lidí v oblastech výskytu cholery, 

osvětu a poradenství v prevenci cholery pro 6 milionů lidí, přístup ke vzdělání pro 650 000 

dětí a psychosociální pomoc pro 600 000 dětí. Pro zajištění této pomoci má UNICEF 

v Jemenu několik desítek místních i mezinárodních pracovníků a po celé zemi spolupracuje 

s 6 500 proškolenými dobrovolníky a s vůdci komunit.                                                                                    
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▪ DM 5: Boj proti podvýživě 

Na adresná oslovení z 19. a 27. 11. 2018, kterými jsme oslovili 250 000 nových potencionálních 

příznivců s žádostí o podporu projektu Boj proti dětské podvýživě, přispělo 3 674 nových příznivců 

celkovou částkou 1 817 200 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 a ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

››› Desetiletou Reham objevila během svých pochůzek v 

komunitě Sanhan v Jemenu místní dobrovolnice UNICEF. 

Drobounká dívenka, oslabená podvýživou a strádáním, 

ležela doma ve vysokých horečkách. Návštěva vyškolené 

dobrovolnice, která zajistila přesun do zdravotnického 

zařízení, Reham zachránila život. Ve výživovém centru pod 

odborným dohledem dostávala potřebnou pomoc: v 

prvních dnech léky a výživu nitrožilně, později jí byla 

podávána rehydratační sůl v roztoku. Nyní je již mimo 

ohrožení života. 

››› Pětiletý Tarik strádající těžkou podvýživou 

leží v nemocnici ve městě Abs v provincii 

Hajjah. Jeho stav se zhoršoval celé dva roky, 

teprve nyní však jeho rodina našetřila na to, 

aby ho vůbec mohla převézt k lékaři. 
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DÁRKY PRO ŽIVOT 

 

Projekt Dárky pro život umožňuje našim příznivcům darovat skutečnou humanitární pomůcku 

z centrálního skladu UNICEF, která pomůže dětem v krizových situacích k záchraně života nebo k 

zlepšení jeho kvality v některé ze 150 zemí světa, kde UNICEF pracuje. Projekt je určen dárcům, kteří 

si přejí, aby jejich pomoc dětem byla co nejkonkrétnější, a tak v nabídce Dárků pro život naleznete 

vodní čerpadla, školní toalety, vakcíny proti smrtelným dětským nemocem, testy na zjištění HIV, 

krizové balíčky pro rodinnou hygienu, stany pro krizové situace, soupravy první pomoci, zimní 

oblečení, 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 2018 obsahovala celkem 35 Dárků pro život, které bylo možné zakoupit prostřednictvím e-

shopu na www.darkyprozivot.cz, tištěného a elektronického katalogu, v prodejně UNICEF v Rytířské 

ulici v Praze a na benefičních akcích UNICEF, pořádaných po celé ČR.  

 

V roce 2018 bylo možné díky podpoře příznivců projektu Dárky pro život z České republiky zakoupit 

humanitární pomůcky v celkové hodnotě 2,17 milionu Kč, které byly dodány strádajícím dětem do 

68 zemí světa. 

 

Pomoc českých příznivců projektu Dárky pro život v roce 2018 znamená např.: 

 24 851 kusů zimního oblečení pro děti od 3 měsíců do 16 let 

 202 799 balení terapeutické výživy Plumpy‘Nut 

 907 841 školních batohů 

 30 128 měřítek na podvýživu 

 50 569 knížek pro děti 

 33 070 věder na vodu 

 

Každý dárce po zakoupení Dárku pro život obdrží darovací certifikát, který osvědčuje druh a hodnotu 

daru a který mu podle jeho přání bude zaslán 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 

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. 
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Projekt Dárky pro život byl v roce 2018 podpořen TV reklamou, rádiovými spoty, elektronickou i 

tištěnou inzercí a elektronickými newslettery. Významná byla jeho podpora vyslanci dobré vůle  

UNICEF a dalšími veřejně známými osobnostmi – např. spoty pro vánoční kampaň podpořili svým 

hlasem herečka a vyslankyně dobré vůle UNICEF Jitka Čvančarová a herec Jan Přeučil. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Více informací a videa pro internet a televizi naleznete na YouTube kanálu UNICEF ČR. 

 

 

Nejvíce Dárků pro život z České republiky putovalo do krizových oblastí, kde děti pomoc potřebovaly 

nejvíce. Mezi dárky, kterých jste dětem darovali nejvíce, patří balíček pro záchranu životů, pitná voda, 

terapeutická výživa, očkování nebo školní pomůcky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

››› Terapeutická výživa zachránila život 

například i malé Sabě z města Hudajdá  

v Jemenu, která strádala vážnou akutní 

podvýživou, komplikovanou vysokými 

horečkami. 
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TRVALÝ ODKAZ ZE ZÁVĚTI 

 

Česká republika se postupně začíná řadit mezi země, kde lidé začínají stále více používat závěť jako 

prostředek k uspořádání osobního majetku a přibývá i těch, kteří se formou závěti podílejí na 

charitativní pomoci. Díky novému občanskému zákoníku, podle kterého má nyní pořizovatel závěti 

daleko více možností určit, kdo (a co) bude po něm dědit a za jakých podmínek, narůstá také počet 

lidí, kteří si nechávají sepsat závěť notářským zápisem, jenž je pro zajištění naplnění poslední vůle 

nejjistější. 

 

Závěť se ve světě stala tak významným nástrojem, že byl dokonce vyhlášen Mezinárodní den závětí, 

který připadá na 13. září, a celý měsíc září je připomínán jako Měsíc závětí. Při této příležitosti se 

UNICEF ČR připojil ke kampani „Měsíc dobročinné závěti“, v rámci níž lidem, kteří se od 13. září do 

12. října 2018 rozhodli sepsat notářský zápis závěti a pamatovali přitom alespoň zčásti na dobročinnou 

organizaci dle svého výběru, byl proplacen notářský poplatek za její sepsání. (Kampaň vyhlásila 

koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje hlavní české neziskové organizace, a UNICEF je jejím 

členem.) 

 K podpoře projektu Závěť pomáhá jsme připravili rozsáhlou informační kampaň ve sdělovacích 

prostředcích, jejichž součástí byly televizní spoty, vytvořené společností FRMOL, a série článků 

v tištěných i elektronických médiích. Kampaň podpořila i série besed v regionech, při nichž zástupci 

notářské komory a UNICEF ČR informovali veřejnost o významu závěti pro uspořádání majetkových 

vztahů a inspirovali potenciální zůstavitele k pomoci strádajícím dětem. 

 

Více informací o kampani a možnostech pomoci dětem najdete na webu unicef.cz.  

  

 

            

››› Jedním z našich nejvýznamnějších 

zůstavitelů byl pan Karel Gellner, který 

rozdělil svůj majetek  mezi několik 

organizací včetně UNICEF. 
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Závěť může pomáhat 

››› Na pomoc druhým pamatuje stále více lidí. Mezi jejich nejčastějšími důvody je pomoc těm 

nejvíce potřebným, touha „něco po sobě zanechat“ a starost o to, jaký svět zanecháme příštím 

generacím.  
 

››› Dar ze závěti může být dobrou volbou v případě lidí, kteří nemají žádné zákonné dědice. Pokud 

totiž za svého života nesepíší závěť, jejich majetek připadne státu. (V roce 2017 Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových řešil 1 464 případů odúmrtí v celkové hodnotě 171 milionů 

korun.) O daru ze závěti na dobročinné účely také často uvažují lidé, jejichž rodina je dobře 

zajištěna, a oni si tak mohou dovolit část pozůstalosti věnovat na účely, které jim jsou blízké. Anketa 

serveru Novinky.cz mezi více než 8 000 čtenáři navíc ukázala, že 82,5 procentům z nich by nevadilo, 

kdyby jejich příbuzní odkázali část svého majetku na dobročinnost. 
 

››› Z hlediska organizací, na něž lidé v závětích pamatují nejvíce, jednoznačně převládají ty, u nichž 

je jistota, že budou existovat i za 20, 30 či více let.  
 

››› V minulosti se lidé často obávali toho, že sepsání žádosti u notáře je příliš nákladná záležitost – ve 

skutečnosti stojí sepsání závěti u notáře 1 800 Kč. Mnoho lidí se také bojí sepsat závěť kvůli obavám 

z brzké smrti. Přitom například průzkum z USA ukazuje, že lidé, kteří sepíší závěť ve prospěch 

dobročinné organizace, se v průměru dožívají vyššího věku než zbytek populace. 
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BLAHOPŘÁNÍ A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ 

V roce 2018 pokračoval již čtvrtým rokem prodej blahopřání a dárků UNICEF  prostřednictvím 

licenčního partnera – 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 2018 si 

prostřednictvím e-shopu zakoupilo zboží více než 1 700 zákazníků v celkové hodnotě 2 501 400 Kč, 

z níž UNICEF obdržel 650 838 Kč. 

 

V prodejně UNICEF v Rytířské ulici v Praze jsme i v roce 2018 pokračovali s prodejem starší kolekce 

blahopřání a dárků UNICEF (se slevou v průměru 50 %), jejichž sortiment byl obohacen též o nabídku 

některých designů z nové vánoční kolekce 2018. 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 2018 v prodejně UNICEF  prodali zboží za 386 074 Kč. 

 

 

 

 

  



25 
 

 

 

 

 

ADOPTUJ PANENKU A ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ 

Projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě přinesl v roce 2018 na podporu očkovacích programů 

UNICEF prostřednictvím panenek nabízených k adopci částku v celkové výši 2 024 892 Kč, která 

zajistila očkování proti 6 smrtelným dětským nemocem pro 3 374 dětí. (Od roku 2002, kdy byl v ČR 

projekt zahájen, do konce roku 2018 přinesl celkem již 31 629 592 Kč, a zajistil tak očkováním proti 

spalničkám, záškrtu, černému kašli, dětské obrně, tetanu a tuberkulóze záchranu života 52 715 dětí.)  

 

Nejvýznamnějšími akcemi na podporu tohoto projektu v roce 2018 byly benefiční aukce panenek 

známých osobností v Českém muzeu hudby, soutěž „Miss Panenka Středočeského kraje“ o 

nejkrásnější panenku vyrobenou žáky základních škol Středočeského kraje a charitativní prodejní akce 

na základních školách. 

 

Projekt každoročně podporují tisíce jednotlivců i firmy – např. společnosti Fox Hunter a S.C. Johnson 

se v roce 2018 staly partnery benefiční aukce panenek předních designérů a známých osobností, 

společnost Paul's Bohemia Trading na podporu očkovacích programů již čtvrtým rokem adoptovala 50 

panenek, které pak ještě navíc naším prostřednictvím věnovala znevýhodněným dětem v ČR. 

 

 

 

 

 

 

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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Benefiční aukce panenek 

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

27. listopadu 2018 v Českém muzeu hudby a bylo při něm draženo 26 panenek. Výtěžek aukce ve výši 

1 232 000 Kč přinesl záchranu života v podobě očkování proti šesti smrtelným dětským nemocem pro 

2 053 dětí. 

 

Panenky pro aukci vytvořili: Burda Style – Ingrid Oriešková, Eva Čerešňáková, Soňa Červená, Jitka 

Čvančarová a Jiřina Kachtíková, David Deyl, Josef Dvořák, Vlastimil Harapes, Eva Hrušková a Jan 

Přeučil, Marie Imbrová, Eva Jiřičná, Petr Kalouda, Věra Martinová, Nadace Preciosa, Bára 

Nesvadbová a Markéta Kopecká, Petr Nikl a Václav Marhoul, Tereza Pokorná a Jan Kunovský, 

Liběna Rochová a MUSA, Jan Saudek, Jan Smigmator a Kateřina Smigmator, Kateřina Lubovská 

Smolíková, Ladislav Špaček, Robert Vano, Michal Viewegh, Karel Voříšek a Markéta Houštecká, Jiří 

Werich Petrášek, Zátiší Catering 

 

Moderátorem a licitátorem aukce byl Karel Voříšek, průběh večera zpříjemnila vystoupení 

swingového zpěváka Jana Smigmatora a Dětského baletu Praha. Patronkou projektu Adoptuj panenku 

a zachráníš dítě a benefičních aukcí je oděvní designérka Liběna Rochová, která pro každou aukci 

připravuje panenku. Partnery benefiční aukce 2018 byly společnosti Fox Hunter a S.C. Johnson, 

jejichž zástupci aukci podpořili svou osobní účastí. 

 

Benefiční aukci dlouhodobě podporuje společnost Zátiší Catering, která při ní každoročně sponzorsky 

poskytuje catering a která pro ni v roce 2018 již potřetí vytvořila dortovou panenku, jež byla dražena 

na závěr aukce jako překvapení večera. 
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FIREMNÍ SPOLUPRÁCE 

V roce 2018 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. Nejvýznamnější byla spolupráce 

s těmito společnostmi, z nichž většina podporuje UNICEF dlouhodobě: 

 

• Společnost BOMAR, s.r.o., podpořila v roce 2018 programy UNICEF na pomoc dětem a rodinám 

po zemětřesení a tsunami v Indonésii částkou 130 000 Kč. 

• Společnost Fox Hunter, s r.o., podpořila v roce 2018 očkovací programy a programy UNICEF na 

pomoc dětem v Sýrii celkovou částkou ve výši 345 000 Kč. 

 

• Společnost Mercury Star, s.r.o., podpořila v roce 2018 dlouhodobé programy UNICEF na pomoc 

strádajícím dětem v nejchudších zemích celkovou částkou 230 997 Kč. 

 

• Společnost S.C. Johnson, s.r.o., dlouhodobý partner UNICEF, podpořila v roce 2018 očkovací 

programy UNICEF částkou 240 000 Kč. 

 

• Společnost Slevomat.cz, s.r.o., uspořádala on-line sbírky na podporu dlouhodobých projektů 

UNICEF na pomoc strádajícím dětem s celkovým výtěžkem ve výši 328 879 Kč. 

 

• Společnost TextilEco, a.s., podpořila v roce 2018 dlouhodobé programy UNICEF celkovou částkou 

395 843 Kč. Součástí této pomoci byla podpora Velkého vodního večera ke Světovému dni vody a 

adventního koncertu FOK, jejichž byli partnery. Společnost TextilEco k pomoci dětem motivuje i své 

zaměstnance, kteří pomáhají pravidelně jako Přátelé dětí UNICEF, a zákazníky v prodejnách Genesis 

v rámci akcí Týden pro UNICEF. 

• Společnost Tuzi, s.r.o., podpořila v roce 2018 projekty na pomoc dětem strádajícím v Jemenu a 

dlouhodobé programy UNICEF celkovou částkou 140 000 Kč.  

 

• Společnost VALUE 4industry, s.r.o., podpořila celkovou částkou 570 000 Kč projekty UNICEF na 

pomoc strádajícím dětem v Sýrii a v Jemenu, vzdělávací programy a dlouhodobé programy 

v nejchudších zemích prostřednictvím nákupu Dárků pro život. 
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››› Společnost S.C. Johnson se v roce 2018 stala 

partnerem benefiční aukce panenek známých 

osobností. Na snímku jsou zástupkyně společnosti 

s panenkami, které při aukci na podporu 

očkovacích programů vydražily.  

››› 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 2018 konalo v hotelu Hilton Prague Old 

Town, který jednací prostor propůjčil bezplatně jako 

výraz své podpory. Certifikáty partnerům předali 

vyslanci dobré vůle UNICEF ČR Jitka Čvančarová a 

Patrik Eliáš a spisovatelka Bára Nesvadbová.   
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BENEFIČNÍ AKCE 

 

V roce 2018 se konala řada benefičních akcí, jejichž cílem bylo podpořit programy UNICEF na pomoc 

strádajícím dětem a zároveň rozšířit povědomí veřejnosti o práci naší organizace a o situaci dětí ve 

světě. Mezi nejvýznamnější benefiční akce mj. patřily: 

 

Adventní koncert FOK pro UNICEF 

Tradiční předvánoční koncert Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK pro UNICEF, při kterém 

zaznělo oratorium Stvoření od Josepha Haydna, se konal 12. prosince ve Smetanově síni Obecního 

domu v Praze. Výtěžek koncertu ve výši 176 420 Kč byl určen na podporu projektu Dobrý start do 

života. Partnerem koncertu byla společnost TextilEco, která jej podpořila částkou 130 000 Kč. 

 

 

 

 

Spirituál kvintet pro UNICEF 

Benefiční koncert folkové skupiny Spirituál kvintet, který se konal 21. října v pražském kostele U 

Salvátora, přinesl na podporu vzdělávacích programů UNICEF částku ve výši 94 516 Kč. 
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Hvězdy pro UNICEF 

Benefiční módní přehlídka Hvězdy pro UNICEF 17. dubna v Českém muzeu hudby přinesla na 

podporu vzdělávacích programů 102 535 Kč. Modely, které vytvořili přední módní návrháři Liběna 

Rochová, Petr Kalouda, Taťána Kovaříková, Helena Fejková, Jaroslava Procházková, Miroslav Bárta, 

Iška Fišárková, Gabriela Páralová a Yvona Leitner, představily Jitka Čvančarová, Heidi Janků, 

Monika Absolonová, Lenka Vlasáková, Leona Machálková, Jitka Zelenková, Kateřina Kornová, 

Světlana Nálepková a Klára Oltová. Večerem provázeli Hana Heřmánková a Petr Rajchert. 

 
 

Velký vodní večer 

Při příležitosti Světového dne vody jsme 23. března uspořádali v pražském Klubu Lávka 

benefiční akci plnou hudby a zábavy s názvem Velký vodní večer. Jako hosté vystoupili 

vyslanci dobré vůle Jitka Čvančarová a Patrik Eliáš, spisovatelka Barbara Nesvadbová, herec Josef 

Dvořák, stand-up komici Karel Hynek a Petr Vydra, básník Anatol Svahilec a zpěvačky a zpěváci 

David Deyl, Věra Martinová, Jan Smigmator, Madalena João a Martha & Tena Elefteriadu. 

Moderátory večera byli Karel Voříšek a Pavel Novotný, hlavním partnerem akce byla společnost 

TextilEco. Výtěžek večera přinesl na programy Voda a hygiena částku 98 660 Kč. 

 

 

 

 

 

Kozy pro Rwandu na Prague Food Festivalu 

Součástí 12. Prague Food Festivalu byla kampaň UNICEF „Kozy pro Rwandu“, jejíž výtěžek 

112 140 Kč podpořil výživové programy ve Rwandě. Návštěvníci mohli projekt podpořit nákupem 

rwandského pokrmu isombe, který připravila společnost Zátiší Catering ze surovin Kauflandu a který 

u stánku UNICEF servírovali dobrovolníci a známé osobnosti, mj. Monika Maurerová, Patrik a Petra 

Eliášovi, Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Jan Smigmator, Jitka Schneiderová, Tomáš Satoranský, 

Michal Viewegh, Bára Nesvadbová, Adam Kraus, Pavel Maurer, Jana Krausová, Karel Voříšek.
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Dětský balet Praha pro UNICEF 

Taneční představení Dětský balet Praha: Pocta Michaelu Jacksonovi, které se konalo 22. června 

v pražském Studiu DVA divadlo, přineslo na podporu programů UNICEF částku 67 000 Kč. Dětský 

balet Praha založila a vede Veronika Zídková (na fotografii uprostřed). 

 

 

Pečení pro život na Zlín Film Festivalu 

Výtěžek z Pečení pro život, které se konalo 29. května ve zlínském obchodním centru Zlaté 

Jablko a které je každoroční součástí doprovodných akcí Zlín Film Festivalu, přinesl na 

podporu programů UNICEF 26 637 Kč. Akci podpořili svou účastí herečka Dana Morávková 

a herci Roman Vojtek a Pavel Nový. Pečení ve Zlíně dlouhodobě organizuje Lenka 

Mastešová za pomoci studentek Střední a VOŠ zdravotnické ve Zlíně. 

 

 

RIDERA SPORTuje pro UNICEF 

Tenisový turnaj, který uspořádala 13. června v Ostravě společnost RIDERA a jehož součástí 

byla i dražba panenky z projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě, přinesl na podporu 

očkovacích programů UNICEF částku 30 000 Kč. 
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DOBROVOLNÁ SPOLUPRÁCE 

 

K 31. prosinci 2018 bylo v UNICEF ČR registrováno 4 516 dobrovolníků z celé ČR, kteří nám 

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

nabízejí k adopci panenky, zapojují se do osvětové činnosti, administrativních prací v kanceláři 

UNICEF, pomáhají s překlady rozsáhlejších materiálů, apod. 

 

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

kulturní a benefiční akce či prodejní výstavy panenek s výtěžkem pro UNICEF – např. Běh pro 

UNICEF organizují Beata Čibera a Petra Hüblová, Pečení pro život při zlínském filmovém festivalu 

zabezpečuje Lenka Mastešová, bazary oblečení v Kroměříži s výtěžkem pro UNICEF organizuje 

Jarmila Zapletalová. Každoročně před Vánoci pořádá studentský webový portál Sokolská33.cz 

„Charitativní prodej perníčků pro UNICEF“, které napekli studenti a dobrovolníci Ekonomické fakulty 

VŠB-TU Ostrava, a Jaroslav Lipavský taktéž v předvánoční době pořádá facebookovou akci „Vzdej se 

oběda ve prospěch UNICEF“, k níž se připojuje stále více jeho známých a přátel. Za ušetřené peníze 

všech za jeden oběd pan Lipavský nakoupí Dárky pro život. Charitativní akce s výtěžkem pro 

UNICEF nebo besedy s pracovníky UNICEF s námi často domlouvají školy z celé ČR. 

 

   

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

››› Dobrovolníci při prodeji vstupenek  

na výstavu Audio Video Show, která se 

každoročně koná v Praze a jejíž 

organizátoři již více než 20 let věnují část 

výtěžku ze vstupného na podporu 

programů UNICEF. 

››› Dobrovolnice Zuzana Kulíčková 

při podpoře prodeje blahopřání a 

dárkových předmětů UNICEF 

oslovuje před prodejnou UNICEF 

v Rytířské ulici v Praze kolemjdoucí 

a zve je k nákupu.  

 

 



33 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

››› Dobrovolnice Jarmila Zapletalová 

organizuje již 7 let v Kroměříži dvakrát ročně 

dobročinné bazary oblečení s výtěžkem pro 

UNICEF. Zbylé kusy textilu pak nabízí 

k prodeji přes facebookový profil a z výtěžku 

nakupuje Dárky pro život. Od roku 2013, kdy 

bazary začala organizovat, jejich výtěžky 

překročily částku 321 000 Kč. 

 

››› Žákyně Nela Buchtová se svou 

kamarádkou Sábou si v rámci vánočních 

trhů v Sedlci u Kutné Hory zajistili 

stánek, v němž na podporu projektů 

UNICEF prodávaly vlastnoručně 

upečené perníky. 

 

››› Studentka American Academy of Prague 

Natálie Vlčková (vpravo) uspořádala na 

podzim 2018 jako součást projektu 

Hounted House ve své škole osvětovou akci 

o UNICEF a jeho programech na pomoc 

dětem. 

 

››› Dětský balet Praha pod vedením 

Veroniky Zídkové, který již 6 let 

neodmyslitelně patří k benefiční aukci 

panenek známých osobností, uspořádal 

22. června 2018 benefiční představení 

ve prospěch programů UNICEF.  

 



34 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

››› Dobrovolníci UNICEF při vedení 

dětských workshopů na African Food 

Festivalu v pražské Botanické zahradě, kde 

měli návštěvníci možnost ochutnat africké 

speciality. Děti si mohly vyrobit šamanské 

masky a kameny nebo si nechat otestovat 

své znalosti z afrických reálií. 

 

 
››› Vítěznou panenkou soutěže Miss 

panenka junior 2018 Středočeského 

kraje se stala panenka Eliška, kterou 

vytvořila Kamila Řezáčová ze ZŠ Slabce 

(uprostřed).  

 

››› Autoři vítězných panenek soutěže Miss 

panenka junior Středočeského kraje 2017 

a 2018 se zúčastnili exkurze do hlavního 

humanitárního skladu UNICEF v Kodani, 

kde měli možnost se se přímo na místě 

dozvědět, jakým způsobem UNICEF 

distribuuje humanitární pomoc do zemí, 

kde pomáhá.  

 
››› V obchodním centru Zlaté Jablko ve 

Zlíně každý rok Lenka Mastešová a její 

pomocníci ze Střední a VOŠ zdravotnické 

organizují v rámci Zlín Film Festivalu 

Pečení pro život, pro které dobroty 

pečou i děti z Dětského domova Lazy. 

Akci podpořili herečka Dana Morávková 

a herci Roman Vojtek a Pavel Nový. 

 

››› Ve stánku UNICEF na 12. ročníku 

Prague Food Festivalu pomáhalo 26 

dobrovolníků prodávat produkty UNICEF 

a vařit tradiční rwandské isombe s rýží. 

V průběhu tří dnů trvání festivalu se ve 

stánku UNICEF při přípravě isombe 

vystřídalo také 16 známých osobností. Na 

fotografii je s našimi dobrovolnicemi 

herečka Jitka Schneiderová. 

 



35 
 

Projekty UNICEF v roce 2018 dobrovolnou spoluprací významně podpořili také Nikola Schlöglová, 

Lucie Vyhnálková, Aneta Ševčíková, Kateřina Popková, Milena Kořínková, Radka Žemličková, Sokol 

Monari, Nataliya Yashchuk, Klára Bachová, Petra Běličová, František Géla, Zbyněk Riedl, Stanislav 

Hemrle, Petra Jansová, Petr Kallista, studenti Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Významná 

byla pomoc dobrovolníků při gastronomické akci Prague Food Festival. 

 

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 2018 to 

byli: oděvní designéři Liběna Rochová, Petr Kalouda, Markéta Houštecká, Miroslav Bárta, Yvona 

Leitner, Iva Pfeiffer, sklářská designérka Kateřina Lubovská Smolíková, výtvarník Petr Nikl, režisér 

Václav Marhoul, herečky Jitka Čvančarová, Tereza Pokorná, Eva Hrušková, Jitka Schneiderová, 

Lenka Vlasáková, Zlata Adamovská, Světlana Nálepková, herci Josef Dvořák, Pavel Novotný, Jan 

Přeučil, Miroslav Táborský, Petr Stach, Roman Vojtek, zpěvačky Věra Martinová, Heidi Janků, 

Monika Absolonová, Jitka Zelenková, Leona Machálková, Madalena João, Martha a Tena Elefteriadu, 

operní pěvkyně Soňa Červená, zpěváci David Deyl, Jan Smigmator, tanečník Vlastimil Harapes, 

tenorista Štefan Margita, spisovatelka Barbara Nesvadbová, spisovatel Michal Viewegh, fotograf 

Robert Vano, moderátor Karel Voříšek, hokejista Patrik Eliáš, youtuber Jirka Král, básník Anatol 

Svahilec, architektka Eva Jiřičná, gastronauti Monika a Pavel Maurerovi, basketbalista NBA Tomáš 

Satoranský a další. 

 

 

››› Vyslanec dobré vůle Patrik Eliáš při rozhovoru 

ve Velkém sále České národní budovy v New Yorku 

při akci „Celebrating Czech Heritage at Bohemian 

National Hall“, pořádané pro veřejnost Českým 

centrem New York ve spolupráci s Generálním 

konzulátem ČR v New Yorku a Bohemian 

Benevolent and Literary Association. Při akci byly 

ve prospěch UNICEF draženy dres a hokejka s 

podpisem Patrika Eliáše a svatební šaty česko-

australské haute couture návrhářky Ivy Pfeiffer 

s celkovým výtěžkem 12 000 dolarů. 

 

››› Herečka a vyslankyně dobré vůle Jitka 

Čvančarová při dabingu televizního spotu na 

podporu dětí Rohingů, strádajících v Myanmaru 

a Bangladéši. 
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››› Oděvní návrhářka Liběna Rochová a herečka 

a vyslankyně UNICEF ČR Jitka Čvančarová  

na módní přehlídce Hvězdy pro UNICEF. 

››› Spisovatelka Bára Nesvadbová a vyslanec 

UNICEF ČR Patrik Eliáš se zástupkyní 

společnosti Isolit Bravo při každoročním 

setkání s partnery. 

 

››› Operní pěvkyně Soňa Červená 

s jednatelem agentury Panda Production 

Pavlem Kukletou na benefiční aukci panenek 

známých osobností, kde byla dražena i 

panenka, kterou pro aukci připravila. 

››› Vyslanec dobré vůle UNICEF ČR 

Michal Viewegh na 12. Prague Food 

Festivalu ve stánku UNICEF nabízí 

rwandskou specialitu isombe. 
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››› Herec Josef Dvořák, zpěvačka Věra 

Martinová a swingový zpěvák Jan Smigmator 

při Velkém vodním večeru k Světovému dni 

vody. 

 

››› Zpěvák David Deyl vystoupil v programu 

Velkého vodního večera k Světovému dni 

vody. 

 

››› Herec Miroslav Táborský při dabingu 

nového spotu na podporu darů ze závěti, který 

vytvořila produkční agentura Frmol. 

››› Herec Petr Stach namluvil spoty pro 

kampaň Přátelé dětí UNICEF. 

 

››› Youtuber Jirka Král podpořil prodej 

Dárků pro život v prodejně UNICEF 

v Rytířské ulici v Praze 1. 
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PODPORUJÍ NÁS 

 

 
 

Finanční podpora 

AktivHolding, s.r.o. / Advantage-fl.cz, s.r.o. / BOMAR, spol. s r.o. / Brněnská továrna plstí, s.r.o. / 

Česká mailingová společnost, s.r.o. / DAGO, s.r.o. / ENED Steel, s.r.o./ ESATRADE, s.r.o. / 

Fluidtechnik Bohemia, s.r.o. / Fox Hunter, 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. / MauMau, s.r.o. / Mehr Wert, s.r.o. / Mercury Star, 

s.r.o. / MS Pharm s.r.o. / Panda Production, s.r.o. / Paul‘s Bohemia Trading, s.r.o. / PPO GROUP CZ, 

s.r.o. / Ridera, a.s. / S.C. Johnson, s.r.o. / Středočeský kraj / TextilEco, a.s. / Tuzi, s.r.o. / VALUE 

4industry, s.r.o.  

 

 

Věcná podpora 

1.SDZP družstvo / Acomware, s.r.o. / ADLER Czech, a.s. / Klára Bachová / AK Banyaiová Vožehová 

/ Česká mailingová společnost, s.r.o. / ČSOB, a.s. / Dětský balet Praha / FRMOL, s.r.o. / František 

Géla / Grand Media, s.r.o. / Grant, s.r.o. / Hotel Hilton Prague Old Town / Andrea Houšková / Hrudka 

a partneři – advokátní kancelář / IT Play / Jaroušek.Rochová.Architekti / Kaufland Česká republika, 

v.o.s. / KONFES kongresová technika, s.r.o. / LMC, s.r.o. / Nadace Preciosa / Národní muzeum / N 

Light / Panda Production, s.r.o.  / PORTA DESIGN, s.r.o. / Renata Ptáková / RH Sound, s.r.o. / 

Zbyněk Riedl / Slevomat.cz, s.r.o. / SOFICO-CZ, a.s. / Stance Communications, s.r.o. / Studio100 – 

Stanislav Hemrle / Studio LR / Svěřenské fondy a trusty, s.r.o. / Symfonický orchestr hl. města Prahy 

– FOK / VCCP, s.r.o. / Wedos, a.s. / Zátiší Group, a.s. 

 

 

Mediální partneři 

A 11, s.r.o. / Burda Praha, s.r.o. / Czech & Slovak Leaders Magazine / časopis Žlutý / Česká televize / 

Český rozhlas Brno / Český rozhlas Hradec Králové / Deník / Echo / Fond Shop / FTV Prima / 

Harper‘s Bazaar / Lidové noviny / Magazín ego! / Media Master, s.r.o. / Rádio 1 / Rádio Čas / RÁDIO 

FAJN ROCK MUSIC / Rádio Impuls / Rádio Krokodýl / Rádio RockZone / Reportér / TV Relax 
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ, VÝROK AUDITORA 
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SLOŽENÍ UNICEF ČR, JEHO VOLENÝCH ORGÁNŮ A PORADNÍHO SBORU 

 

Tým UNICEF ČR 

Pavla Gomba – výkonná ředitelka 

Marie Kuntová – asistentka ředitelky 

Hana Čermáková – Direct Marketing Manager 

Aleš Foltýnek – Event & Volunteers koordinátor 

Milena Grödlová – účetní a mzdová agenda 

Jolana Kreisingerová – Pledge Loyalty Manager   

Eva Langerová – Corporate Partnerships Manager 

Lucie Štěpánková – Communication Officer 

Lucie Vanderberg – Inspired Gifts Manager 

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.) 

Tímea Barák (hlavní analytik Sekce řízení rizik a podpory obchodů v České národní bance) 

Oldřich Černoch (člen dozorčí rady České pošty, s.p.) 

Matěj Komora (Legal Counsel, EP Commodities, a.s.)  
 

Poradní komise 
Jana Adamcová (novinářka a moderátorka) 

Vít Bělohradský (producent) 

Jitka Čvančarová (herečka a zpěvačka, vyslankyně dobré vůle UNICEF ČR) 

Radovan Kareš (technicko-provozní ředitel Centra pro výzkum toxických látek MU Brno) 

Ondřej Lokvenc (Global Chief Marketing Officer, Profireal Group SE) 

Radim Pařízek (hudebník, majitel regionálních rádií Čas a Dálnice a televizní stanice Relax) 

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) 

Jana Vladarzová (podnikatelka spolupracující s Amway, tlumočnice-překladatelka) 

Karel Voříšek (redaktor a televizní moderátor) 
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                            Rytířská 31 
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