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20. listopadu 1989 byla Valným shromážděním OSN přijata Úmluva o právech dítěte, kterou postupně přijala do svých legislativ většina 
států světa. Zavázaly se tím, že veškerá jejich činnost bude vedena nejlepším zájmem dětí, ke kterému budou přihlížet při všech svých roz-
hodnutích.
Děti jsou naší budoucností, a tak je celosvětové přijetí Úmluvy pro zlepšení jejich životů velikým přínosem, přestože se úroveň naplňování 
potřeb dětí v jednotlivých částech světa liší – podle stupně vyspělosti zemí či vlivem válečných konfliktů a přírodních katastrof. A objevují 
se nové hrozby, kterým děti musejí stále častěji čelit: klimatické změny, zneužívání technologií, kyberšikana.
Za uplynulých 30 let se podařilo v životech dětí dosáhnout mnoha významných úspěchů – počet úmrtí dětí ve věku do 5 let se podařilo 
snížit o 60 procent (z 12,5 milionu na 5,3 milionu ročně), počet dětí, které nemohou sedět ve školních lavicích, je nižší o 66 milionů (ze 
125 milionů na 59 milionů), čím dál více dětí dnes žije lépe a zdravěji. Miliony dětí v nejchudších zemích však stále ještě umírají na nemoci, 
jimž lze jednoduše předcházet, nemají přístup ke vzdělání, strádají nedostatkem pitné vody, jsou nejrůznějšími způsoby diskriminovány, 
vykořisťovány a týrány. 
Mnoho práce je ještě před námi, děkujeme, že nám pomáháte!
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Odpoledne 20. listopadu mohli kolemjdoucí před sídlem UNICEF ČR v Rytířské ulici v Praze napsat své vzkazy, co je podle jejich názoru potřeba ve světě 
ještě udělat pro děti. Večer se rozsvítily Tančící dům a Petřínská rozhledna modrou barvou UNICEF, a Praha se tak připojila ke kampani „Light Up Blue“, 
kdy se na počest 30. výročí Úmluvy rozzářila modře význačná místa v řadě hlavních metropolí – Pantheon v Paříži, Akropolis v Athénách, skalní město 
Petra v Jordánsku, Empire State Building v New Yorku a mnoho dalších.

Dětství jako jedinečné, zásadní a neopakovatelné období lidského života si za-
slouží zvláštní ochranu. Principy zakotvené v Úmluvě o právech dítěte jsou 
odrazem přesvědčení, že pomoc dětem by neměla být nahodilým aktem souci-
tu – na život, zdraví, vzdělání, rodinu a ochranu má právo každé dítě na světě.
I v roce 2019 byl UNICEF všude tam, kde životy a budoucnost dětí ohrožují 
závažné nemoci, extrémní chudoba, války a přírodní katastrofy. Naši pra-
covníci právě teď působí v nejizolovanějších a nejnebezpečnějších místech 
planety, aby ohroženým dětem zajistili pitnou vodu, výživnou stravu, bezpeč-
né přístřeší a zdravotní péči. Smyslem naší práce je však mnohem více než 
samotné přežití: věříme, že přístup všech dětí ke vzdělání, ochrana před nási-
lím a zneužíváním, osvěta k odpovědnému rodičovství a rozvoj ekonomické 
soběstačnosti na místě pomáhají řešit závažné problémy, kterým čelíme jako 
celé lidstvo.
Programy UNICEF zachrání každý rok miliony dětských životů. Miliony, 
které se však skládají z jednotlivých tváří, jmen a příběhů. Jedním z příbě-
hů, jehož spoluautory jsou také příznivci českého UNICEF, je příběh malé-
ho mnicha Dorjiho z Bhútánu. Dorji se narodil s postižením nohou, které 
v Bhútánu nebylo možné operovat, a ve věku pouhých deseti let vstoupil do 
kláštera. Díky pomoci našich dárců jsme mohli nejenom vybudovat zdroj 
pitné vody a umývárnu pro všechny malé mnichy v klášteře, ale také zajistit 
Dorjimu ortopedickou operaci, ze které se úspěšně zotavuje.
Práce UNICEF není financovaná z rozpočtu OSN, ale pouze z dobrovolných 
příspěvků. Celých 90 procent z příspěvků našich dárců jde na programy po-
moci dětem a jejich podporu.
Děkujeme za všechny šťastné začátky, které můžeme díky Vaší podpoře dávat 
dětským příběhům všude tam, kde to je zapotřebí nejvíce. Pokud Vám to 
situace dovoluje, prosíme: nepřestávejte pomáhat.
Děkujeme!
Vaše Pavla Gomba
Ředitelka UNICEF ČR

Pro každé dítě: dětství30 let Úmluvy o právech dítěte

Dorji byl jedním z hlavních hrdinů dokumentu o nelehkém 
životě dětí v buddhistických klášterech, který v Bhútánu na-
točila Česká televize v roce 2014. 

Díky pomoci českých příznivců UNICEF mohl Dorji podstou-
pit operaci, která odstraní vrozené postižení obou nohou. Na 
snímku s Pavlou Gomba, ředitelkou UNICEF ČR.
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Inovace v průběhu sedmi desetiletí Nové technologie pomáhají dětem

Pomoc 
po 2. světové 
válce
Krizové dodávky 
UNICEF do zemí 
postižených 
válkou, včetně 
Československa.
Foto: Děti v Řecku 
s jídlem z dodávek 
UNICEF.

Souprava pro 
porodní asistentky
Vznikla podle nápadu 
zdravotnice UNICEF, 
která školila na 
Filipínách vesnické 
porodní asistentky, 
jak vést správně 
porod.
Foto: Porodní 
asistentky v Íránu 
při koupání 
novorozenců.

40. léta
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Ruční pumpy
UNICEF zajistil vývoj 
a výrobu levné 
a odolné pumpy India 
Mark II, původně pro 
vesnice v Indii. Dnes 
jsou India Mark II a III 
nejpoužívanějšími 
ručními čerpadly na 
světě.
Foto: Chlapec v Indii 
u ruční pumpy.

UNICEF je 
největším světovým 
dodavatelem ORS 
– jednoduché směsi 
solí a cukrů proti 
dětským průjmům 
a dehydrataci, které 
jsou jednou z hlavních 
příčin úmrtí dětí.
Foto: Dítě v Sierra Leone 
přijímající ORS.

Vakcíny s indikátory 
účinnosti
Každá z miliard 
vakcín z dodávek 
UNICEF je na lahvičce 
opatřena indikátorem 
ve tvaru kroužku, 
který reaguje 
změnou barvy na 
teplo, a signalizuje 
tak znehodnocení 
vakcíny.
Foto: Lahvička vakcíny 
proti dětské obrně 
s indikátorem.

Škola v krabici
Souprava školních 
pomůcek, 
která obsahuje 
vše potřebné 
pro 40 žáků 
a 1 učitele. 
Dodává se 
v modifikacích 
podle lokálních 
potřeb.
Foto: Škola v krabici 
v univerzálním 
provedení.

Plumpy’Nut®
Výživná léčebná strava 
k přímému použití 
pro děti s těžkou 
akutní podvýživou. 
Dvě třetiny objemu 
dodávek UNICEF 
se vyrábějí přímo 
v zemích pomoci.
Foto: Dítě s  Plumpy’Nut 
v Sýrii.

Osobní ochranné 
prostředky
Epidemie eboly v západní 
Africe v letech 2014–2016 
způsobila nákazu 30 000 
obyvatel (10 000 úmrtí) 
a vedla k zavedení co 
nejbezpečnějších ochranných 
prostředků – např. i užším 
tkaním materiálů na 
ochranné oblečení.
Foto: Zdravotníci UNICEF při 
epidemii eboly v Sierra Leone 
(2015).

Rapid SMS
Pomocí speciální aplikace v mobilu podávají 
komunitní zdravotníci do automatizované-
ho centrálního systému zprávy o zdravotním 
stavu dětí a těhotných žen v komunitě a řeší 
náhlé zdravotní komplikace včetně převozů do 
okresní nemocnice. Rapid SMS umožňuje také 
okamžitou registraci dítěte narozeného mimo 
zdravotnické zařízení.

Drony
Pro zajištění zdravotní pomoci v obtížně 
dostupných komunitách využívá UNICEF 
úspěšně dronů. Z odlehlé oblasti Malawi 
dron rychle přepravil k vyšetření vzorky 
krve i výsledky krevních testů zpět, do malé 
komunity na izolovaném ostrově Vanuatu 
byly s pomocí dronu bezpečně dodány 
vakcíny, potřebné pro očkování 6 malých 
dětí – trasu dlouhou 40 km náročným teré-
nem dron překonal za 20 minut.

Solární energie
V oblastech, kde není zavedena 
elektřina, využívá UNICEF solární 
energii – ve zdravotnických zaří-
zeních, mobilních nemocnicích, 
pro chlazení vakcín. Součástí škol v 
krabici, dodávaných do odlehlých 
oblastí a v případě krizových situací, 
jsou solární vysílačky či rádia, dodá-
vají se i solární lampy na svícení.

Orální  
rehydratační
soli
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Cyklóny v Mosambiku9 let konfliktu v Sýrii
Bilance 9 let válečného konfliktu je strašlivá: v Sýrii potřebu-
je humanitární pomoc 11,7 milionu lidí, z nichž 5,6 milionu 
jsou děti. Dalších 5,4 milionu (2,4 milionu dětí) je registrová-
no jako uprchlíci v sousedních zemích. Pod hranicí chudoby 
žije 70 % obyvatel, celá jedna generace dětí nezažila nic jiného 
než válku. 3,1 milionu dětí ve věku do 5 let strádá podvýživou, 
15,5  milionu lidí nemá přístup k nezávadné vodě, proočkova-
nost dětí klesla již na méně než 50 procent, riziko propuknutí 
infekčních nemocí je obrovské. 2,1 milionu dětí nemá přístup 
ke školní docházce, statisíce jich osiřely, mnoho jich bylo zabito 
nebo žijí s  trvalými následky zranění a psychickými traumaty. 
Poskytování humanitární pomoci je i nadále nesmírně obtížné.
UNICEF v Sýrii v roce 2019 zajistil:
  proočkování 2,8 milionu dětí proti dětské obrně 
  primární zdravotní péči pro 2,2 milionu dětí
  výživové mikrolátky pro 2,4 milionu dětí
  zásobování vodou pro 3,7 milionu lidí
  přístup k hygieně a sanitaci pro 1,3 milionu lidí 
  přístup ke vzdělání pro 2,8 milionu dětí
  osvětu v ochraně před minovým nebezpečím pro 2,4 milionů 
lidí

  psychosociální pomoc pro 350 000 dívek a chlapců ve struktu-
rovaných programech 

  zimní oblečení a přikrývky pro 682 000 dětí 

Čeští dárci podpořili v roce 2019 projekty UNICEF v Sýrii část-
kou 505 852 Kč.

Tropické cyklóny Idai a Kenneth, které na jaře 
postihly země jižní Afriky, byly nejhorší pří-
rodní katastrofou v tomto regionu za poslední 
dvě desetiletí a způsobily stovky obětí na živo-
tech a  obrovské materiální škody. Cyklón Idai 
v  březnu silou větru a deště 200 km/h zdevas-
toval centrální oblast Mosambiku a část Malawi 
a Zimbabwe, cyklón Kenneth zasáhl o 6 týdnů 
později severní Mosambik a byl provázen sil-
nými záplavami. Vážně zasaženo bylo 2,2 mili-
onu lidí, z nichž 1,2 milionu jsou děti. O domov 
přišlo na čtvrt milionu lidí, byly zničeny stovky 
škol, 93  zdravotnických zařízení, hlášeno bylo 
na 7 000 případů cholery. Jen v Mosambiku, kde 
záplavy zničily úrodu těsně před sklizní, potře-
buje humanitární pomoc 2,5 milionu lidí.
UNICEF po cyklónech zajistil:
  přístup k nezávadné vodě pro 1 521 704 lidí
  přístup k hygieně a sanitaci pro 819 345 lidí
  očkování proti choleře a spalničkám pro 
1 108 513 dětí do 15 let

  vyšetření stupně podvýživy u 760 274 dětí 
do 5 let věku

  přístup ke vzdělání pro 78 497 dětí
  psychosociální pomoc pro 13 725 dětí

Čeští dárci podpořili pomoc UNICEF v Mosam-
biku a sousedních zemích částkou 296 974 Kč.
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I když v mnoha částech Sýrie nejsou již děti ohrožovány bombovými nálety 
a střelbou, hrozí jim stejně vážné nebezpečí v podobě min a nevybuchlé mu-
nice. Tomu byla přizpůsobena i osvěta – zatímco v době bojů byly děti vedeny 
k tomu, používat spíše postranní uličky a krýt se při zdech domů, nyní jsou 
bezpečnější hlavní komunikace, pokud možno uprostřed, protože vedlejší 
uličky a opuštěné domy mohou být zaminovány. Tyto a podobné zásady jsou 
obsahem rozsáhlé kampaně, kterou UNICEF připravil pro bezpečnost dětí, 
vracejících se do svých domovů v místech dřívějších bojů. (Na fotografii dob-
rovolník UNICEF seznamuje s bezpečnostními zásadami kolemstojící děti.)

Provizorní most, po němž přechází chlapec Gore s balíkem krizové pomoci, vede k troskám 
jeho domova ve vesnici, kterou cyklón Idai smetl ze zemského povrchu. Při katastrofě zahynul 
Gorův otec – odnesla ho prudká voda rozvodněné řeky, když předtím stačil syna zachránit 
s pomocí provazu, který mu hodil. Silné deště provázející cyklón Kenneth měly dvojnásob-
nou intenzitu než u cyklónu Idai – v nejvíce zasažených oblastech bylo zničeno až 90 procent 
domů a kontaminovány zdroje vody. Záplavy byly tak rozsáhlé, že v řadě míst se pomoc k  po-
stiženým lidem mohla dopravit jen ze vzduchu.
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Ebola v Demokratické 
republice Kongo

Děti ve válce

Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo 
způsobila od srpna 2018 do prosince 2019  3 304 pří-
padů onemocnění a 2 206 úmrtí – třetinu z nich tvoří 
děti. Ebola je z důvodu vysoké nakažlivosti jedním 
z nejobávanějších onemocnění na světě, a o to tíživější 
je situace dětí, jejichž rodiče na ebolu zemřeli a pří-
buzní i komunita o ně odmítají pečovat z obav před 
nákazou.
V zemi je registováno 1 380 sirotků eboly a 2 469 dětí, 
které zůstaly samy, protože jejich rodiče se na ebolu 
léčí nebo jsou v izolaci kvůli kontaktu s infikovaným 
člověkem. Tyto děti strádají těžkými traumaty – nevě-
dí, kdy a zda vůbec se jejich rodiče vrátí, mnohé byly 
svědky umírání svých rodičů. UNICEF z řad lidí, kteří 
ebolu přežili, vyškolil již 906 psychosociálních asisten-
tů a psychologů, při léčebných centrech zřídil školky 
a jesle pro nejmenší děti, kde je o ně postaráno, než se 
uzdraví jejich rodiče. Péče o sirotky je dlouhodobější.
UNICEF poskytuje krizovou pomoc v podobě léků 
a zdravotnického vybavení, hygienických potřeb 
a ochranných prostředků a pomůcek. Zřizuje centra 
pro léčbu eboly, tranzitní centra pro pomoc sirotkům 
a dětem odloučeným od rodičů, školí zdravotnický 
personál. Vyhledává a registruje opuštěné dětí a rozví-
jí rozsáhlé osvětové kampaně, jak se proti ebole chrá-
nit, protože důsledná prevence je nejlepší ochranou.
Čeští dárci přispěli v roce 2019 na boj proti ebole 
částkou 303 348 Kč.

V oblastech války nebo ozbrojeného konfliktu žije 
350 milionů dětí. V roce 2019 bylo v ozbrojených kon-
fliktech zapojeno nejvíce zemí za posledních 40  let 
–  v  Jemenu způsobil 5 let trvající konflikt nejhorší 
humanitární krizi na světě, 9 let války v Sýrii za sebou 
zanechalo 8 milionů dětí, které potřebují humanitár-
ní pomoc, ve Středoafrické republice po 6 letech války 
zoufale strádá 1,2 milionu dětí. V Afghánistánu, Libyi, 
Mali, Nigérii, Somálsku, Jižním Súdánu, na Ukrajině 
–  ve všech ozbrojených konfliktech – platí nejvyšší 
cenu děti, jimž války berou právo na zdravé dětství, 
rozvoj i život. Loni bylo v oblastech bojů zabito nebo 
zraněno více než 12 000 dětí, mnohé z nich úmyslně 
při útocích na školy či školní autobusy. 
UNICEF, který působí trvale ve všech zemích, vy-
jednává přístup i do těch nejnebezpečnějších oblas-
tí a  snaží se zajistit nejdůležitější krizovou pomoc: 
pitnou vodu a hygienu, výživnou stravu, očkování 
proti infekčním nemocem, léky a prostředky pro 
ošetření zraněných, registraci ztracených dětí, spojo-
vání rodin, péči o sirotky. V uprchlických táborech 
zřizuje mobilní školní třídy a zdravotnická centra, 
zajišťuje psychosociální pomoc traumatizovaným 
dětem. Obětem sexuálního násilí zajišťuje péči lé-
kaře a psychologa, vyjednává demobilizaci dětských 
vojáků a  ve speciálních centrech zajišťuje jejich ná-
vrat k normálnímu životu včetně školní docházky či 
získání kvalifikace.
Čeští dárci podpořili programy na pomoc dětem strá-
dajícím válkou částkou 2 469 755 Kč.
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Dívka, která na fotografii krmí malého chlapce, je 19letá Ruth Lafleussante, dobro-
volná pečovatelka dětí, jejichž rodiče jsou pacienty centra pro léčbu eboly, podporo-
vaného UNICEF ve městě Butembo. Chlapec se jmenuje Christ-Vie a jeho matka ebole 
podlehla. Ruth sama ebolu přežila, a protože díky vysoké hladině obranných protilá-
tek je malá pravděpodobnost, že by se znovu nakazila, rozhodla se do centra vrátit 
a pomáhat s péčí o malé děti.

Každé 6. dítě na Zemi žije právě teď v oblasti války nebo ozbrojeného konfliktu. 
Symbolický hřbitov s 3 758 školními batohy v řadách vedle sebe místo náhrobků, 
který UNICEF instaloval ve dnech 8. – 14. září u sídla OSN v New Yorku, měl lídrům 
členských států, kteří se sjeli z celého světa na výroční Valné shromáždění OSN, při-
pomenout při příležitosti nového školního roku nesmyslnost válek a ztrát nevinných 
dětských životů.
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Česká pomoc v Bhútánu
Z příspěvku českých dárců ve výši 4 125 334 Kč UNICEF v Bhútánu 
mj. zajistil speciální lůžka, monitorovací přístroje a zaškolení zdra-
votnického personálu na jednotkách pro předčasně narozené děti ve 
všech okresních nemocnicích. Během jediného roku tato „klokaní 
péče“ zachránila 387 dětských životů. Program zahrnuje také základ-
ní zdravotní péči v komunitních centrech a osvětu, při níž vyškolené 
zdravotní sestry objíždějí vzdálené a těžko přístupné vesnice.
Pomoc směřovala také do klášterů, kde právě teď žije 7 600 dětských 
mnichů, jimž pomáháme zajištěním potřebného zázemí: pitné 
vody, výživné stravy a hygieny. Ve spolupráci s místním úřadem pro 
správu klášterů usiluje UNICEF také o zajištění přístupu ke vzdělá-
ní, možnosti si hrát a sportovat, stejně jako ochrany před násilím, 
tělesnými tresty a všemi formami zneužívání.
Součástí této pomoci byly dodávky 50 vodních filtrů a 50 elektrických 
ohřívačů vody celkem do 3 klášterních škol, kde pomohly 2 115 dětem 
(680 dívkám a 1 435 chlapcům). Prostřednictvím desetidenního inten-
zivního výcviku jsme vyškolili 90 mnichů – učitelů, kteří nyní v 70 kláš-
terech učí angličtinu a matematiku, a pomohli jsme tak více než 2 400 
chlapcům a 300 dívkám v klášterních školách. Rozvíjíme osvětu k míst-
ním komunitám, aby děti vstupovaly do kláštera až ve věku, kdy toto 
vážné životní rozhodnutí učiní z vlastního přesvědčení.

Česká pomoc ve Rwandě
Z příspěvku českých dárců ve výši 3 102 250 Kč UNICEF 
pomohl vybavit novorozenecká oddělení v 18 okresních 
nemocnicích a proškolením zdravotnického personálu 
a  klinického mentoringu zlepšit péči o předčasně naro-
zené děti celkem v 75 zdravotnických střediscích. Projekt 
Rapid SMS založený na vyškolených dobrovolnících v ko-
munitách významně snižuje mateřskou a novorozeneckou 
úmrtnost.
Díky rozšíření kapacity čističky vody a vybudování veřejných 
vodovodů pro 60 tisíc lidí v oblasti Mahema již děti nemusejí 
putovat dlouhé kilometry za vodou k řece Akagera, která je 
závadná a kde je navíc ohrožovali krokodýli. V celé oblasti 
dramaticky poklesla nemocnost a úmrtnost dětí na bakteriální 
a parazitární onemocnění.
Tyto programy jsou spojeny s dlouhodobými aktivitami zamě-
řenými na správnou výživu a hygienu, odpovědné rodičovství, 
komunitní spoření žen a pěstování zeleniny či chov koz.   
O výsledcích české pomoci se přímo na místě přesvědčili 
zástupci a dárci českého UNICEF za účasti vyslance Patrika 
Eliáše, youtubera Karla Kováře, režiséra Václava Marhoula 
a ředitelky UNICEF ČR Pavly Gomba.
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Rychlá fakta
S Vaší pomocí jsme v uplynulém roce zajistili:

  13,3 milionu moskytiér v hodnotě 25,9 milionu 
dolarů do 30 zemí, 10,5 milionu rychlých testů 
na zjištění malárie, 19,2 milionu kombinovaných 
léků proti malárii na bázi artemisininu, 1,1 milionu 
léků na ochranu 266 500 dětí proti sezónní malárii 
a 7 milionů dávek léků na bázi sulfadoxin-pyrime-
thaminu na ochranu 2,35 milionu těhotných žen
  2,36 miliardy dávek vakcín do 99 zemí, 
787,6 milionu injekčních stříkaček; chladící zaří-
zení na uchovávání vakcín, včetně přenosných 
boxů, v hodnotě 77,9 milionu dolarů
  47 760 tun terapeutické stravy Plumpy’Nut, 
197 milionů sáčků mikronutričních živin v práš-
ku, 517,7 milionu kapslí vitaminu A, 876,5 milio-
nu tablet železa s kyselinou listovou, 122,4 milio-
nu odčervovacích tablet
  56,4 milionu sáčků orální rehydratační soli, 
vč. 22,4 milionu sáčků v kombinaci se zinkem

  1,26 miliardy tablet na čištění vody, 3,7 milionu 
hygienický souprav, 739 400 nádrží na vodu

  5,3 milionu rychlých diagnostických testů na 
zjištění HIV, 331,3 milionu tablet cotrimoxazo-
lu, 4,8 milionu balení antiretrovirových léků pro 
léčbu 116 000 mladistvých a 79 000 dětí na 1 rok 
do 38 zemí
  26,8 milionu dávek amoxicilinu pro léčbu zápa-
lu plic u dětí mladších 12 měsíců do 38 zemí
  78 000 zdravotnických souprav do 58 zemí
  60 200 škol v krabici, 22 200 souprav pro sport 
a volný čas a 1 600 předškolních souprav do 
62 zemí; 4,5 milionu školních batohů do 58 zemí

Jak je využita vaše pomoc
Vaše dary a příspěvky byly v loňském roce použity ve 150 zemích a oblastech světa – největší 
část v krizových oblastech přírodních a válečných katastrof a v chudých zemích s vysokou 
dětskou úmrtností.

Subsaharská Afrika – $ 2 442,2 mil. (45,3 %)

Střední východ a severní Afrika 
$ 1 351,8 mil. (25 %)

Asie – $ 920,9 mil. (17 %)

Evropa a střední Asie – $ 310,2 mil. (5,8 %)

Mezioblastní – $ 191,5 mil. (3,6 %)

Latinská Amerika a Karibik – $ 177,7 mil. (3,3 %)

Přežití a rozvoj dětí – $ 2 105,7 mil. (39 %)

Vzdělání dětí – $ 1 192 mil. (22,1 %)

Voda, hygiena, sanitace 
$ 1 011,4 mil. (18,8 %)

Ochrana dětí – $ 658,1 mil. (12,2 %)

Sociální začleňování – $ 427,1 mil. (7,9 %)

Celkem přímé programové výdaje: $ 5 394 mil.

Podle tematických priorit:

Přímé programové výdaje UNICEF v roce 2018

Podle geografických oblastí:

90 % Přímá pomoc dětem a podpora 
programů 
6 % Provoz a management
4 % Investice, fundraising a koordinace

Celkové výdaje: $ 5 946 mil. 

Rozdělení celkových výdajů UNICEF, 2018:

Subsaharská A
frika                                      Stř. východ    

    
    

   
   

   
 A

si
e

a s. Afrik
a

90 %
vašich příspěvků jde na 

programy pomoci dětem

UNICEF je součástí dobrovolné mezinárodní ini-
ciativy IATI (International Aid Transparency 
Initiative), jejímž cílem je zvýšit transparentnost 
rozvojové pomoci a humanitárních zdrojů, včetně 
zajištění dostupnosti a srozumitelnosti informací. 
Členstvím v IATI se neziskové organizace zavazují 
k transparentnímu vykazování veškeré své činnosti, 
jež je průběžně monitorována.

UNICEF je jedinou organizací OSN, jejíž činnost 
není financována z rozpočtu OSN, ale výhradně 
z dobrovolných příspěvků.
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Pracovníci UNICEF na mezinárodním letišti v Nassau na Bahamách při vykládce první krizo-
vé dodávky pro děti postižené hurikánem Dorian, který počátkem září zdevastoval ostrovy 
Abaco a Grand Bahama a připravil o domovy více než 68 000 lidí (z nich 18 000 dětí). Sou-
částí dodávky bylo 400 000 tablet na čištění vody, 1 000 kanystrů na vodu a kontejnery na 
vodu o kapacitě 5 000 litrů. Prioritním úkolem UNICEF v situacích katastrof je zajištění pitné 
vody, obnovení školní docházky, zřízení bezpečných dětských center a psychosociální po-
moci traumatizovaným dětem. Trvalá působnost ve všech zemích nám umožňuje reagovat 
v situacích katastrof okamžitě a poskytovat pomoc i v těch nejodlehlejších oblastech.
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tuj panenku a zachráníš dítě a benefičních 
aukcí je oděvní designérka Liběna Rocho-
vá.
Společnost Zátiší Catering, která kaž-
doročně pro benefiční aukci sponzorsky 
poskytuje catering, do aukce tradičně vě-
novala dortovou panenku z perníku, která 
byla dražena závěrem večera.
Do projektu Adoptuj panenku a zachráníš 
dítě se významně zapojují i firmy – part-
nerem benefiční aukce byla společnost 
S.C. Johnson, jejíž zástupci aukci podpo-
řili osobní účastí. Společnost Paul’s Bo-
hemia Trading podpořila očkovací pro-
gramy UNICEF adopcí 50 panenek, které 
pak naším prostřednictvím věnovala zne-
výhodněným dětem v ČR.
Od roku 2002, kdy byl v ČR projekt Adop-
tuj panenku a zachráníš dítě zahájen, za-
jistil očkování proti šesti hlavním dětským 
smrtelným onemocněním (spalničky, zá-
škrt, černý kašel, dětská obrna, tetanus 
a tuberkulóza) pro 55 509 dětí.
Děkujeme všem dětem i dospělým, ško-
lám i domovům pro seniory, známým 
osobnostem i firmám a společnostem, 
díky jejichž spolupráci a podpoře můžeme 
projekt rozvíjet!
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Při 17. ročníku benefiční aukce panenek 
26. listopadu v Českém muzeu hudby bylo 
draženo 27 panenek předních českých 
designérů a známých osobností. Výtěžek 
aukce ve výši 1 066 000 Kč přinesl záchra-
nu života v podobě očkování proti šesti 
smrtelným dětským nemocem pro 1 777  
dětí.
Panenky pro aukci vytvořili: Miroslav 
Bárta, Aleš Cibulka & Tobogan, Eva Če-
rešňáková, Jitka Čvančarová, David Deyl, 
Josef Dvořák, Patrik Eliáš, Bára Fišerová, 
Vlastimil Harapes, Lenka Hatašová, Eva 
Hrušková & Jan Přeučil, Marie & Benoit 
Chatardovi, Petr Kalouda, Štefan Margita, 
Václav Marhoul, Nadace Preciosa & Zu-
zana Kubíčková, Bára Nesvadbová, Afric-
késochy.cz & Maudi Muhoni, Liběna Ro-
chová, Jan Saudek, Petr Sís, Jan & Kateřina 
Smigmatorovi, Jiří Suchý, Robert Vano, 
Michal Viewegh, Karel Voříšek & Markéta 
Houštecká, Zátiší Catering.
Moderátorem a licitátorem aukce byl Ka-
rel Voříšek, průběh večera zpříjemnila 
vystoupení Jitky Čvančarové a Dětského 
baletu Praha. Patronkou projektu Adop-

Benefiční aukce 
panenek
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Děkujeme za Vaši podporu v roce 2019
FINaNČNí PoDPoRa

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

VěCNá PoDPoRa

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

MEDIálNí PaRtNEřI

Burda International CZ, s.r.o. / Czech & Slovak Leaders Magazine / časopis Žlutý / Česká televize / Český rozhlas Hradec Králové / Deník  
Economia, a.s. /  Fond Shop / FTV Prima / Lidové noviny / Magazín ego! / Media Master, s.r.o. / Radio 1 / Radio Čas / RÁDIO FAJN ROCK MUSIC 
Rádio Impuls / Rádio RockZone / TV Relax
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Zpíváme 
pro UNICEF
20. března 2019 se uskutečnila celorepub-
liková charitativní akce „Zpíváme pro 
UNICEF“, v rámci níž se na různých mís-
tech České republiky konalo celkem 65 be-
nefičních koncertů, při nichž vystoupilo 
185 pěveckých sborů a hudebních uskupení. 
Výtěžek z dobrovolného vstupného v celko-
vé výši 525 714 Kč byl určen na podporu 
programu UNICEF Dobrý start do života, 
jehož cílem je zabránit zbytečným úmrtím 
nejmenších dětí v nejchudších zemích, a za-
jistit jim tak bezpečný vstup do života.

Celý projekt vznikl z nápadu dobrovolnice 
UNICEF Petry Hejlové, která jej sama také 
připravila a získala pro akci pěvecké sbory. 
Záštitu nad projektem převzal Dětský pěvec-
ký sbor Zvonky Mnichovo Hradiště, v němž 
v dětství Petra Hejlová zpívala.

„Asi před dvěma lety jsem na webu UNICEF pročítala článek o krizi v jedné africké zemi a bylo mi líto 
všech těch dětí, které trpěly a přicházely o dětství. Moje dětství bylo hezké – také díky tomu, že jsem vyrost-
la v dětském pěveckém sboru Zvonky z Mnichova Hradiště. Proto mě napadlo, že by nebylo špatné pomoci 
strádajícím dětem právě zpěvem. A tak to celé začalo.“
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Při závěrečném koncertu 8. ročníku mezinárodního fes-
tivalu Film Music Prague v pražském Paláci Žofín podpořila 
pořádající společnost boha.agency cz částkou 100 000 Kč 
vzdělávací programy UNICEF.

Velký vodní večer v pražském Klubu Lávka přinesl na 
programy Voda a hygiena 79 450 Kč. Večerem provázel Aleš 
Cibulka, vystoupili moderátor Petr Cerha alias Nasty, básník 
Anatol Svahilec, zpěvák David Deyl, písničkář Michal Horák, 
stand-up komici Daniel Bartoš a Nela Berg a kouzelník Ri-
chard Nedvěd.

„Štefan Margita a hosté pro UNICEF“ byl název benefičního 
koncertu tohoto světově známého tenoristy v pražském kostele 
sv. Šimona a Judy, ke kterému přizval sopranistku Kristýnu Vy-
líčilovou, Kühnův dětský sbor a Moravské klavírní trio. Výtěžek 
155 900 Kč podpořil programy na pomoc dětem ve válce.

Návštěvníci OC Futurum Hradec Králové mohli v dubnu 
při týdenní akci Pomáháme s UNICEF zhlédnout výstavu foto-
grafií Děti ve válce, podpořit programy potravinové soběstač-
nosti ve Rwandě symbolickým nákupem kozy nebo vepříka či 
zúčastnit se besedy s Pavlou Gomba na téma Rwanda – země 
v srdci Afriky. Výtěžek z akce činil 28 464 Kč.

Město Český Krumlov poskytlo prostor Klášterů pro sérii akcí 
a setkávání s příznivci UNICEF: od besedy Ženou jinde v březnu, 
přes setkání s lámou Sonamem v říjnu až po workshop šití pane-
nek s oděvní designérkou Liběnou Rochovou v prosinci.

Tradiční vánoční koncert Symfonického orchestru hl. m. 
Prahy FOK „Filmové melodie pro UNICEF“ ve Smetanově síni 
Obecního domu přinesl na podporu projektu Dobrý start do 
života 166 616 Kč.
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Benefiční akce
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8. ročník Bazarů s oblečením v Kroměříži, pořádaných Jar-
milou Zapletalovou, podpořil projekty UNICEF částkou 71 628 Kč. 
Výtěžek z online bazaru na facebooku, který J. Zapletalová na 
podporu projektů UNICEF provozuje, činil dalších 118 166 Kč.

Pečení pro život na Zlín Film Festivalu, organizované 
v OC Zlaté Jablko Lenkou Mastešovou za pomoci studentek 
Střední a VOŠ zdravotnické Zlín, přineslo na podporu progra-
mů UNICEF částku 39 624 Kč. Dobroty pomohly napéct děti 
z Dětského domova Lazy. 

Vítězkou soutěže Miss Panenka Junior Středočeského kraje 
konané pod patronací hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové 
se stala panenka Petra Věry Razimové ze ZŠ Slabce. Miss Panen-
kou Senior se stala Amálka od paní Milady Kutílkové z domova 
seniorů Barbora v Kutné Hoře.

Návštěvníci stánku UNICEF na Designbloku 2019 na Vý-
stavišti v Praze Holešovicích si mohli s pomocí našich dob-
rovolníků vyzkoušet skutečné humanitární pomůcky, které 
znají jako Dárky pro život, nebo zažít práci UNICEF v terénu 
prostřednictvím 3D brýlí pro virtuální realitu.

Studentský webový portál Sokolská33.cz uspořádal již 
posedmé charitativní prodej perníčků pro UNICEF, napeče-
ných studenty a dobrovolníky Ekonomické fakulty VŠB-TU 
Ostrava. Výtěžek ve výši 15 140 Kč je určen na podporu pro-
jektu Pitná voda a výživa pro děti ve Rwandě.

Při projektech UNICEF v roce 2019 pomáhaly desítky dob-
rovolníků z celé ČR – mezi nimi Petra Běličová, Nela Buchto-
vá, Milena Kořínková, Lukáš Luňák, Lenka Mastešová, Thu Ha 
Nguyenová, Helena Sošková, Šárka Špínová, Jarmila Zapleta-
lová, David Žďárský, Radka Žemličková a mnoho dalších.
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Dobrovolníci a školy
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Darování ze závěti

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

V červnu 2019 uskutečnila agentura STEM/
MARK ve spolupráci s českým UNICEF do-
tazníkové šetření na téma postojů obyvatel 
ČR k sepisování poslední vůle a k darování 
ze závěti. 
Z výzkumu vyplynulo, že poslední vůli v ČR 
sepsalo nebo plánuje sepsat 47 % lidí ve věku 
nad 50 let. Zájem o závěť ve velké míře určují 
vztahy v rodině – lidé, kteří se po svém skonu 
obávají sporů mezi pozůstalými, se rozhod-
nou sepsat závěť častěji, protože jasným roz-
dělením majetku jim mohou předejít. 29  % 
respondentů se nebrání možnosti věnovat 
část prostředků na charitativní účely – jako 
důvod uvádí 59 % z nich záměr pomoci lidem 
v nouzi, 22 % finanční zabezpečenost rodiny, 
20 % považuje dobročinnost za rozumný způ-
sob, jak předejít sporům mezi dědici.
Tři čtvrtiny dotázaných se shodují, že od-
kazem pro dobročinné účely se člověk stává 
prospěšným i po odchodu ze života, dar ze 
závěti na dobročinnost by zvažovala pětina 
respondentů, kteří sepsali nebo hodlají se-
psat závěť.
Výsledky potvrdily, že v západní Evropě jsou 
závěti běžnější praxí než v ČR – např. v Ra-
kousku sepisuje nebo plánuje sepsat závěť 
75 % lidí nad 50 let, přičemž 11 % v nich pa-
matuje na dobročinnost.

Dobré skutky nás mohou přežít

Paní Dagmar Šulcová 
(† 89 let) odkázala svůj 
byt čtyřem humanitárním 
organizacím, mezi nimiž 
byl také Dětský fond OSN 
– UNICEF. Ve své závěti 
tak myslela na potřebné 
děti v České republice 
i jinde ve světě.

Paní Eva Frolková 
(† 96 let) byla snachou 
moravského malíře Antoše 
Frolky. Celý život si velice 
přála mít velikou rodinu, 
ale její manželství zůstalo 
bezdětné. Zůstatek na 
svém sporožirovém účtu 
proto věnovala na zlepšení 
životů dětí prostřednictvím 
programů UNICEF.

Konat dobré skutky lze jak za života, tak i po něm – například prostřednictvím daru ze závěti. Koalice Za snadné dárcovství, jejímž členem 
je také český UNICEF, vyhlásila při příležitosti Mezinárodního dne závětí (13. září) letos již podruhé Měsíc dobročinné závěti. Cílem této 
kampaně je informovat veřejnost o smyslu a výhodách sepsání závěti, poskytnout jim všechny důležité informace, co je k tomuto úkonu 
zapotřebí či jaké typy závětí existují – včetně odkazu na dobročinné účely, který je vhodným řešením pro lidi bez dědiců, jejichž majetek tak 
nepropadne státu.
Darů ze závěti na podporu projektů UNICEF v poslední době celosvětově přibývá – zřejmě i proto, že ve věku zůstavitelů začala být generace 
lidí, kteří v dětství osobně zažili pomoc UNRRA a UNICEF bezprostředně po 2. světové válce.
Podobný trend je možné vysledovat také v České republice. To na základě veřejných zdrojů potvrzuje i prezident Notářské komory ČR Radim 
Neubauer: „Lidem stále víc záleží na tom, co bude s jejich majetkem po smrti, a nechtějí, aby se dělil pouze podle zákonné posloupnosti.“ 
Závěť přitom není jen záležitostí starších lidí: u notáře je sepisují lidé napříč generacemi a v různých životních situacích.
Na prvním místě je samozřejmě vždy rodina. I malý dar ze závěti však může zajistit pokračování podpory dětem, které to potřebují nejvíce.
Z českých příznivců ve svých závětích na prospěch strádajících dětí v nejchudších zemích prostřednictvím UNICEF pamatovaly také paní 
Dagmar Šulcová a paní Eva Frolková. Za všechny děti, kterým jsme díky jejich odkazu mohli pomoci, děkujeme a vzpomínáme!



Oděvní designérka Liběna Rochová a emeritní 
velvyslankyně Gita Fuchsová při šití panenek 
v Klášterech Český Krumlov.

Pěvec 
Štefan 
Margita 
s oceněním 
UNICEF 
za podporu 
projektu 
na pomoc 
dětem 
strádajícím 
ve válkách.

Patrik Eliáš a Pavla Gomba jako hosté charitativ-
ního večera lékaře Rastislava Maďara 
„Večer s dobrou hvězdou“ v Ostravě.

Zpěvák David Deyl si s dětmi vyměnil role při 
Dni D (Den dospělým s UNICEF).

Znalec gastronomie a zakladatel Prague Food 
Festivalu Pavel Maurer (druhý zleva) na setkání 
hlavních partnerů a příznivců UNICEF ČR. 

Ředitel Symfonického orchestru FOK Daniel Sobot-
ka podpořil první ročník projektu Den dospělým 
s UNICEF, v němž si děti a dospělí vymění role.

Herec Miroslav Táborský propůjčil svůj hlas doku-
mentu o práci UNICEF v Bhútánu, který připravila 
společnost Frmol.

Herci Jan Přeučil a Eva Hrušková 
podporují UNICEF výrobou panenek
a dabováním charitativních spotů.
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Jitka Čvančarová jako patronka projektu 
Dobrý start do života.
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Přátelé dětí UNICEF

„Já a moje rodina žijeme v části světa, 
kde se máme dobře, a tak když mů-
žeme pomoci někomu, kdo se dobře 
nemá, pomůžeme. Hlavně dětem – 
neumím si představit, jaké to je, ne-
mít jídlo pro dítě, které má hlad.“

„Když trpí dospělý, je to smutné a tr-
pím s ním. Ale aby trpělo dítě – tam 
už je soucit málo. To prostě nemůže 
být!“

Marek Vrzal, 32 letKvido Štěpánek, 61 letNikola Marková, 30 let

„Naše dcera přišla na svět za dramatických okolností a já 
jsem si uvědomil propastný rozdíl mezi péčí o děti u nás 
a v nejchudších zemích. Moje příspěvky nejsou jen odpus-
tek za to, že se u nás máme dobře, ale upřímná podpora 
činnosti UNICEF, ve které vidím hluboký smysl.“

Pravidelná měsíční podpora našich přispěvatelů – Přátel dětí – umožňuje UNICEF okamžitě reagovat v případě přírodní katastrofy nebo 
ozbrojeného konfliktu kdekoliv na světě. Díky ní mohou naši pracovníci v jakékoliv krizové situaci bez odkladu zajistit vše potřebné pro 
přežití dětí: vakcíny proti infekčním nemocem, terapeutickou stravu, hloubit studny nebo dostat do školních lavic co nejvíce dětí.
Děkujeme za podporu všem 20 133 Přátelům děti UNICEF a také všem, kdo pomáhají inspirovat k pomoci nové příznivce – společnos-
tem FTV Prima, Media Master, Stance Communications, Slevomat a dalším.
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UNICEF ČR, Rytířská 539/31, 110 00 Praha 1, tel.: 257 320 244, unicef@unicef.cz, www.unicef.cz

Cesta Vaší pomoci k dětem

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. 
UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání a ochranu před násilím a zneužíváním. Největší část pomoci 

směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější – do nejchudších zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou.
Vaše podpora pomáhá dostat ke konkrétním dětem včas to, co potřebují k přežití, a díky vzdělání jim dává také šanci na lepší budoucnost. 

DĚKUJEME!
Jedním z dětí, kterým jsme díky Vaší podpoře mohli pomoci, je malá Nyajime, která žije s otcem a dvěma sourozenci v uprchlickém táboře u města Juba 
v Jižním Súdánu. Ve čtyřech letech strádala těžkou akutní podvýživou, a když byla přijata na jednotku intenzivní péče výživového centra UNICEF, lékaři 
jí nedávali velkou naději. Díky intenzivní léčbě speciálním mlékem F100 a výživnou pastou Plumpy‘Nut® se ji podařilo zachránit a dnes už chodí do školky.

Od VÁS   z humanitárního skladu   do zemí, kde je pomoci zapotřebí  z letišť nebo přístavů do komunit  k DĚTEM.
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