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Pandemie COVID-19 a související opatření jsou v novodobé historii lidstva zcela výjimečné. Školní třídy se během pandemie uzavřely v celkem 188 ze-
mích světa. Celých 1,5 miliardy dětí, stejně jako jejich učitelé a ředitelé škol, se tak museli přizpůsobit nové a nezvyklé situaci: výuce v domácím prostředí. 
Nouzový stav v České republice zásadně ovlivnil životy dětí a jejich rodin. Výzkum Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu, který pro českou pobočku 
UNICEF provedla agentura STEM/MARK, poukázal na oblasti, kterým je nutné věnovat pozornost: deprivace ze ztráty kontaktů s vrstevníky, problémy 
s domácí výukou, mírné zhoršení atmosféry v rodinách a významnější dopad na děti z nejchudších rodin.
Podle výzkumu 45 % českých dětí trávilo během nouzového stavu učením více času než obvykle. Učení doma děti přitom pociťovaly jako méně efek-
tivní. 62 % dětí uvedlo, že mají příliš domácích úkolů. Tento pocit byl nejsilnější u dětí rodičů z rodin s nižším příjmem. Chození do školy chybělo 
více dětem z menších obcí a v rodinách s nejnižším příjmem. Pětina všech dětí se na jaře zapojila do pomoci ostatním. 62 % dívek a 46 % chlapců se 
zapojilo do šití roušek a jejich distribuce. Děti pomáhaly také se zajištěním nákupů seniorům, do nichž se zapojilo 24 % chlapců a 16 % dívek. Volný 
čas během nouzového stavu děti trávily nejčastěji aktivitami na počítači/telefonu nebo herní konzoli. 31 % dětí trávilo na internetu 3 až 4 hodiny den-
ně, 27 % dětí dokonce více než 4 hodiny denně. Podle výzkumu mladší děti získávají informace o dění ve světě především od rodičů nebo sourozenců 
(67 %) a z televize (67 %). U starších dětí jsou nejpopulárnějším zdrojem sociální sítě (70 %), hned poté následují internetové zpravodajské servery (69 %) 
a televize (69 %).  Ze sociálních sítí české děti využívají nejvíce Instagram (55 %), Facebook (45 %) a TikTok (28 %). Více než čtvrtina mladších dětí uvedla, 
že nemá účet na žádné ze sociálních sítí, v kategorii dětí od 14 let to byly pouze 4 %. 
Závěry výzkumu o dětech během nouzového stavu jsou určeny co nejširší veřejnosti – jsou výzvou pro rodiče, učitele, zdravotníky, sousedy, pro nás 
pro všechny, abychom s dětmi mluvili, naslouchali jim a brali je vážně. Ochrana dětí a naplňování jejich potřeb by měly být naším prvořadým zájmem.

Jaký byl pro české děti rok 2020? 

Necelá polovina (45 %) dětí udává, že tráví učením více času než obvykle. Častěji jsou to dívky. 
O něco menší skupina (38 %) považuje čas strávený nad učením za kratší. Tři pětiny dětí udávají, 
že se toho doma naučí méně než ve škole. Naopak necelá pětina dětí tvrdí, že učiva probere víc.

V souvislosti se zavřením 
škol přešli učitelé na 
domácí online výuku. 
Když se podíváš na svůj 
den, řekl/a bys, že trávíš 
učením více času než 
obvykle, nebo méně?

Máš pocit, že 
se toho doma 

naučíš více nebo 
spíše méně než 
když normálně 

chodíš do školy?

Rozhodně 
více času 
23 %

Spíše více 
času 22 %

Přibližně 
stejně času 
17 %

Spíše méně 
času 26 %

Rozhodně méně času 12 % Doma se toho naučím 
výrazně více 6 %

Doma se toho naučím 
spíš víc 12 %

Doma se naučím přibližně 
stejné množství 22 %Doma se toho 

naučím spíš 
míň 45 %

Doma se toho naučím 
výrazně méně 15 %

Učení doma: děti se méně naučí



Rok 2020 byl rokem, na který nikdo z nás nezapomene. Pandemie 
COVID-19 je první skutečně globální krizí v historii lidstva. I když 
děti nepatří mezi skupiny nejvíce ohrožené nákazou, důsledky pan-
demie na ně dopadají s o to větší silou nepřímo. Uzavření škol, ome-
zení zdravotní péče, nedostatek kontaktů s vrstevníky, domácí násilí, 
deprivace a prohlubující se chudoba postihly miliony dětí po celém 
světě, včetně České republiky. 
Celý svět nyní prochází zátěžovou zkouškou trpělivosti, lidskosti a so-
lidarity. Jak si v této zkoušce vedeme? 
Češi při každé velké krizi prokázali svou schopnost zmobilizovat síly 
a pomoci potřebným. Jsem hrdá na tisíce českých dobrovolníků i to, že 
se do pomoci během nouzového stavu zapojily také děti. Velmi si ce-
ním dárců a příznivců, bez jejichž podpory by naši odborníci nemohli 
pokračovat v programech v severovýchodní Sýrii, v Jemenu, v Kongu 
(DRC) a dalších oblastech, kde jiné organizace nepracují a UNICEF je 
tak pro místní rodiny jedinou nadějí na přežití a lepší budoucnost. 
Díky podpoře našich dárců jsme mohli rozšířit také programy v Čes-
ké republice, včetně projektu Počítače dětem, výzkumu Mladé hlasy 
nebo distribuce hygienických balíčků nejchudším rodinám.        
Pandemie ukázala, jak moc je svět propojen a jak moc záleží na tom, aby 
i v těch nejodlehlejších a nejizolovanějších místech na světě lidé měli 
k dispozici pitnou vodu, hygienické zázemí, léky a zdravotní péči.

V UNICEF věříme, že každé dítě má 
právo na zdraví, na život, ochranu 
a vzdělání. Jako inspirace k ochraně dět-
ských práv se na Světový den dětí v Pra-
ze, Brně, Ostravě a v Českém Krumlově 
rozsvítila řada významných objektů do 
tyrkysové barvy UNICEF. I této symbo-
lické podpory si velmi vážíme. 
UNICEF byl založen po druhé světové 
válce na pomoc dětem, jejichž zdraví, 
život a budoucnost byly ohroženy. Potře-
ba chránit a pomáhat ohroženým dětem 
dnes není o nic méně aktuální – naopak! 

V dobách nejistoty je jedna věc jistá: UNICEF bude i nadále každý 
den pracovat na nejtěžších místech světa, abychom se dostali k nej-
více ohroženým dětem. Abychom zachránili jejich životy. Abychom 
ochránili jejich práva. Abychom jim zajistili šťastné dětství, možnost 
chodit do školy a rozvíjet svůj potenciál. 
To je UNICEF. Pracujeme pro každé dítě. A nikdy se nevzdáme.
Děkuji, že s Vámi můžeme počítat.
 Pavla Gomba
 ředitelka UNICEF ČR

Češi sobě, Češi dětem
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UNICEF proti COVID-19
Od počátku pandemie UNICEF bojuje proti 
COVID-19 na všech úrovních: dodává hygienic-
ké, ochranné a zdravotnické potřeby do nemoc-
nic, pracuje na zmírnění vedlejších důsledků 
pandemie, šíří osvětu o zásadách prevence nákazy 
a snaží se zajistit dostupnost ochranných osobních 
pomůcek pro zdravotníky v první linii. UNICEF 
se zaměřuje na posílení místních kapacit, prevenci 
infekčních nemocí a podporu hygienického záze-
mí v nejchudších zemích. Prioritou UNICEF je 
zachování dostupné lékařské péče, preventivních 
prohlídek a pravidelných očkovacích programů, 
které byly v mnoha zemích pozastaveny. 

Pandemie COVID-19 ovlivňuje také vzdělání 
dětí. UNICEF klade důraz na kontinuitu výuky, 
v jednotlivých zemích podporuje distanční vzdě-
lávání a pomáhá nejchudším rodinám, na které 
pandemie tvrdě dopadla. V dubnu UNICEF ve 
spolupráci se společností Microsoft a University 
of Cambridge spustil vzdělávací platformu Lear-
ning Passport. Ta nabízí vzdělávací programy pro 
děti a mládež na celostátní úrovni a poskytuje také 
klíčové zdroje a technologie učitelům a pedago-
gům. Obsah, který mají žáci k dispozici, zahrnuje 
on-line knihy, učebnice, videa a speciální podpo-
ru rodičům dětí s poruchami učení. Jako první za-
vedly tuto platformu Ukrajina, Kosovo a Východ-
ní Timor. Zároveň UNICEF nepřestává působit 
v nejchudších zemích a krizových oblastech světa, 
kde jsou životy dětí nejvíce ohroženy.

13letá Hamsatou ukazuje vrstevnicím, 
jak si mají mýt ruce v táboře pro 
vnitřně vysídlené osoby ve městě 
Mopti v Mali. UNICEF zde zřizuje centra 
přátelská k dětem, které se tu mohou 
zotavit z prožitých traumat. Hamsatou 
je v táboře natolik oblíbená, že se 
přihlásila jako komunitní dobrovolnice. 
V rámci osvěty obchází domovy svých 
vrstevníků a vzdělává je o zásadách 
správné hygieny.

Komunitní dobrovolník pomáhá šířit 
osvětu o prevenci nákazy COVID-19 
v táboře Mangateen pro vnitřně vysídle-
né obyvatele v hlavním městě Juba. 
V Jižním Súdánu má UNICEF 
2 500 komunitních pracovníků, kteří 
po celý rok zvyšují povědomí o důleži-
tosti hygieny, správné výživy, nutnosti 
očkování, ochrany dětí a vzdělávání. 
V krizových situacích zastávají komunitní 
pracovníci v terénu nezbytnou úlohu. 

Preventivní opatření byla posílena 
také na Pobřeží slonoviny. Pracovník 
UNICEF ve vesnici Piandrou na západě 
země ukazuje chlapci, jak si správně 
mýt ruce. Z humanitárního skladu 
ve městě Abidžan byly distribuová-
ny hygienické soupravy potřebným 
rodinám. 
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Navzdory pandemii COVID-19 pokračují pracovníci UNICEF 
v monitoringu a léčbě dětské podvýživy. UNICEF distribuoval 
dodatečné zásoby mýdel do všech výživových a zdravotnických 
center, aby byla posílena hygienická opatření. Ve výživových 
centrech učí matky, jak používat papírová měřítka k rychlé dia-
gnostice podvýživy u jejich dětí pro případ, že by centra mu-
sela být z preventivních důvodů uzavřena. Místní pracovníci 
byli proškoleni o zásadách prevence šíření infekčních nemocí. 
Maminkám s dětmi ve výživových a zdravotnických centrech 
poskytuje UNICEF také mýdlo a hygienické potřeby. 

Pro komunikaci o riziku nákazy a možnostech ochrany proti 
nemoci COVID-19 využívá UNICEF tradiční i nová média. 
Ve spolupráci s místními autoritami zvyšuje UNICEF povědo-
mí o symptomech a prevenci COVID-19 i v těch nejodlehlej-
ších oblastech. Komunitní dobrovolníci v terénu ukazují dě-
tem, jak si správně mýt ruce, a vzdělávají obyvatele o nutnosti 
dodržovat rozestupy. 

V rámci programů proti COVID-19 UNICEF v roce 2020:
  dodal humanitární pomoc pro 261 milionů dětí 
do 153 zemí světa

   v rámci osvěty prostřednictvím komunitních pracovníků 
oslovil 3 miliardy lidí

  zajistil dodávky hygienických potřeb pro 73,7 milionu lidí
  proškolil 3,3 milionu místních zdravotníků v oblasti prevence 
a kontroly šíření nákazy

  zajistil ochranné pomůcky pro 1,8 milionu zdravotníků 
v první linii

  distribuoval 15 000 kyslíkových koncentrátorů do 93 zemí 
světa

Čeští dárci podpořili v roce 2020 programy UNICEF proti 
COVID-19 částkou 2 816 502  Kč. 

Zdravotní sestra měří dívce 
teplotu ve zdravotnickém 
zařízení v Bejrútu v Libanonu. 
Od 21. února 2020, kdy byl 
v zemi potvrzen první případ 
COVID-19, UNICEF v Liba-
nonu zajistil a distribuoval 
zdravotnické potřeby do 
194 nemocnic. 

Navzdory pandemii UNICEF 
pokračuje ve zdravotnické 
pomoci nejmenším dětem, 
kam patří také podpora 
klokaní péče. Ta spočívá 
v přikládání předčasně naro-
zených miminek k tělu matky, 
dokud novorozenci nemají 
dostatečnou váhu. 

11letý Kevin poslouchá 
výuku v rádiu. Ve Rwandě, 
kde byly školy kvůli pande-
mii zavřené od 15. března, 
probíhala distanční výuka 
prostřednictvím rozhlasu, 
který zde pokrývá 99 % 
populace. 
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Humanitární krize v Jemenu
Děti v Jemenu čelí největší humanitární krizi na světě. 2 miliony dětí 
v zemi nemohou chodit do školy. Podpůrné systémy a infrastruktura 
– od nemocnic a škol až po vodovodní a sanitační systémy – jsou na 
pokraji zhroucení. Ekonomika je v troskách – strádající rodiny si ne-
mohou dovolit koupit ani základní potraviny, jako je mouka, chléb či 
zelenina. 2,1 milionu dětí v Jemenu je podvyživených a 358 000 z nich 
strádá akutní těžkou podvýživou. Pandemie COVID-19 situaci v zemi 
dramaticky zhoršila. Aktuálně je v Jemenu polovina zdravotnických 
center uzavřena a ta, která ještě fungují, jsou zcela přeplněná. V zemi 
chybí základní léky i ochranné pomůcky pro zdravotníky. 
UNICEF je jednou z mála organizací, které v Jemenu působí. Humani-
tární strategie UNICEF v Jemenu se soustředí jednak na přímou pomoc 
při záchraně životů dětí, jednak na posílení místních struktur a rozvo-
jovou pomoc. Pracovníci UNICEF působí po celém Jemenu, zachraňují 
životy dětí před podvýživou a běžnými nemocemi, snaží se zmírňovat 
dopady války na jejich životy a umožnit jim pokračovat ve vzdělání. 
V  nejvíce zasažených oblastech UNICEF dodává léky a zdravotnický 
materiál, s místními partnery zajišťuje psychologickou pomoc traumati-
zovaným dětem a osvětu o odpovědném rodičovství.
Po celém Jemenu UNICEF zřizuje výživová centra a podává dětem trpí-
cím těžkou podvýživou speciální terapeutickou výživu. Jako trvalé řešení 
dětské podvýživy dodává UNICEF nejchudším rodinám domácí zvířata 
a odolné plodiny, aby měly možnost obživy a mohly se o sebe samy posta-
rat. Komunitní dobrovolníci UNICEF vzdělávají rodiče dětí, jak z dostup-
ných plodin připravovat levná a výživná jídla. Tyto programy řeší problémy 
přímo v místě, kde vznikají, a jsou prevenci budoucích výživových krizí.
UNICEF rovněž usiluje o zajištění přístupu ke vzdělání pro děti, které 
kvůli válce nemohou chodit do školy. S místními partnery pracuje také 
na opravách poškozených škol a nemocnic a pomáhá budovat bezpečné 
prostory pro vzdělávání dětí: staví provizorní školní třídy a zajišťuje vý-
ukové materiály pro učitele, kterých je v zemi nedostatek. 

Mezi děti, kterým 
UNICEF v Jemenu 
zachránil život, 
patří i desetiletá 
Reham, kterou 
se díky podávání 
terapeutické stravy 
Plumpy’Nut® poda-
řilo vyléčit z těžké 
akutní podvýživy.

Čtyřměsíční Ethar 
se díky terapeutic-
ké výživě vyléčila 
z podvýživy. V ne-
mocnici ve městě 
Saná byla pouze 
dva dny, teď může 
pokračovat v ambu-
lantní léčbě. 

Sedmiměsíční 
Moheb dostává 
terapeutickou 
výživu v nemocnici 
ve městě Saná 
v Jemenu. Moheb 
pochází z guver-
norátu Hadramaut 
na východě země. 
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V oblastech, kde nejsou žádné vodní zdroje, UNICEF dodává cis-
terny a nádrže s vodou. Ve spolupráci s místními partnery pracuje 
na obnově poškozených vodních zdrojů a posílení vodní infrastruk-
tury, zajišťuje hygienické soupravy, vodovodní pumpy a nouzové 
toalety.

UNICEF také nepřestává podporovat místní nemocnice a zdra-
votnická zařízení. Školí komunitní zdravotníky, kteří putují desít-
ky kilometrů pěšky, aby poskytli primární lékařskou péči matkám 
a dětem i v izolovaných horských oblastech, kam by se pomoc jinak 
nedostala. Komunitní dobrovolníci  poskytují dětem v Jemenu oč-
kování proti infekčním nemocem, jako je například cholera. Mezi 
dětmi šíří UNICEF osvětu o nebezpečí nevybuchlé munice – učí 
děti, jak miny rozpoznat a jak se jim vyhnout.

Poskytování humanitární pomoci v Jemenu je však čím dál těžší. 
Válka probíhá napříč 49 aktivními frontami. Humanitární pracov-
níci UNICEF čelí bojům, blokádám a byrokratickým překážkám, 
aby pomohli milionům dětí, které urgentně potřebují pomoc. Díky 
své trvalé přítomnosti, znalosti místního prostředí a síti pěti regio-
nálních pracovišť UNICEF může i nadále poskytovat bezprostřední 
pomoc strádajícím dětem a zároveň pracovat na posílení místních 
kapacit a struktur.

UNICEF v Jemenu v roce 2020 zajistil (údaje k září 2020):
  pitnou vodu pro 5,5 milionu lidí
  očkování proti dětské obrně pro 1,2 milionu dětí
  dodávky vitaminu A pro 1,1 milionu dětí
  léčbu podvýživy u 130 627 dětí
  školní pomůcky pro 381 531 dětí
  psychosociální podporu pro 320 355 dětí a jejich rodičů
  osvětu o nebezpečí min a nevybuchlé munice pro 244 225 dětí

Čeští dárci podpořili v roce 2020 projekty UNICEF v Jemenu 
částkou 4 633 916 Kč. 5

19letá Afrah pracuje 
jako komunitní 
zdravotnice ve městě 
Saná v Jemenu. 
Každý den obchází 
domovy matek s no-
vorozenými dětmi, 
kontroluje jejich 
zdravotní stav a po-
skytuje jim primární 
zdravotní péči. 

Pracovnice UNICEF 
pečuje o předčasně 
narozené miminko 
v nemocnici
Alsabeen ve městě 
Saná v Jemenu. 

Děti jsou na cestě 
do školy ve městě 
Taiz, kde stále do-
chází k ozbrojeným 
útokům. 
I ve válečných 
zónách UNICEF 
nadále usiluje o to, 
aby děti mohly 
pokračovat ve školní 
docházce. 
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Exploze v Libanonu
Mohutné exploze v Bejrútu, k nimž došlo 4. srpna 2020, zasáhly obyvate-
le Libanonu uprostřed hluboké krize. Ještě před pandemií se místní rodi-
ny potýkaly s devalvací měny, ztrátami pracovních míst a rychlou infla-
cí, doprovázené výpadky elektrické energie a omezenou lékařskou péčí. 
Exploze měly také obrovský dopad na vzdělání – poškozeno nebo zcela 
zničeno bylo 163 škol a 20 odborných učilišť. Zůstalo po nich 77 300 žáků 
a studentů a 7 600 učitelů, kteří se v září nemohli vrátit do škol.

Přestože zasažena byla i místní pobočka UNICEF, naši pracovníci 
byli na místě od prvních hodin po výbuchu. V Bejrútu má UNICEF 
204 pracovníků, kteří bezprostředně po explozi zajišťovali pitnou 
vodu zásahovým týmům v přístavu, vyhledávali ztracené děti a po-
skytovali jim psychosociální pomoc. Z poškozeného skladu v přísta-
vu pomohli pracovníci UNICEF zachránit 90 % zásob očkovacích 
látek a léků. Několik dní po tragédii UNICEF také zorganizoval tisíce 
místních dobrovolníků, kteří pomohli s odklízením sutin a distri-
bucí potravin zasaženým rodinám. Ve spolupráci s místními úřady 
UNICEF i nadále podporuje obnovu lékařské péče a školní výuky. 
Po celém Bejrútu vybudoval centra přátelská k dětem, které se zde 
mohou setkávat s vrstevníky a překonávat prožitá traumata. 

UNICEF po explozích v Libanonu zajistil:
  4 485 hygienických souprav zasaženým rodinám
  přístup k pitné a užitkové vodě pro 2 400 obyvatel
  870 cisteren s pitnou vodou do poškozených domácností
  psychosociální podporu pro 1 406 dětí a jejich rodičů
  nezbytné výživové doplňky pro 308 dětí do věku 5 let
  1 900 mladých dobrovolníků, kteří se zapojili do úklidových prací, 
oprav domů a distribuce jídla zranitelným rodinám

  430 000 látkových roušek pro obyvatele Bejrútu 
Čeští dárci podpořili v roce 2020 pomoc UNICEF v Libanonu 
částkou 857 373 Kč.

Bezprostředně po 
výbuchu začala 
libanonská poboč-
ka UNICEF mobili-
zovat dobrovolníky. 
Do 36 hodin se při-
hlásilo přes tisíc 
mladých lidí, kteří 
pomohli s odklíze-
ním trosek. 

Pracovníci UNICEF 
pomáhají s bezpeč-
ným přemístěním 
očkovacích vakcín 
z poškozeného 
skladu v bejrútském 
přístavu. 

10letý Karim si hraje 
v prostorách centra 
přátelského k dětem 
ve čtvrti Karantina 
v Bejrútu. Tyto bez-
pečné prostory pro 
vzdělávání UNICEF 
zřídil pro děti, které 
se po explozích 
nemohly vrátit 
do školy.
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10 let války v Sýrii 
Celá jedna generace dětí v Sýrii nezažila nic jiného než válku. 
3,1 milionu dětí ohrožují nášlapné miny, 2,5 milionu dětí necho-
dí do školy, 10,7 milionu lidí nemá přístup k pitné vodě a hygie-
ně. Opatření proti šíření COVID-19 dále omezují zdravotní péči, 
včetně očkovacích programů. Půl milionu dětí v Sýrii je chronic-
ky podvyživených a 137 000 dětí trpí akutní podvýživou. Dívky 
kvůli válce čelí nebezpečí předčasných sňatků. Syrská uprchlická 
krize zůstává největší krizí na světě, přičemž 5,6 milionu registro-
vaných uprchlíků (z toho 2,5 milionu dětí) žije v Egyptě, Iráku, 
Jordánsku, Libanonu a Turecku. 

UNICEF je jednou z několika organizací, které nepřestaly pra-
covat ani na severovýchodě země. Humanitární operace jsou 
zde velmi náročné. V roce 2020 došlo ke snížení počtu hranič-
ních přechodů využívaných pro humanitární pomoc. UNICEF 
v Sýrii pokračuje v poskytování pomoci rodinám s dětmi, kte-
ré kvůli vleklému válečnému konfliktu přišly o své domovy. Po 
celé zemi UNICEF podporuje pravidelné očkovací programy 
proti smrtelným dětským nemocem. Místní pracovníci se za-
měřují na monitoring a léčbu podvýživy u matek a dětí do pěti 
let. Vnitřně vysídleným dětem dodává UNICEF teplé oblečení 
a zřizuje mobilní školní stany, kde mohou pokračovat ve školní 
docházce a získat šanci na lepší budoucnost.

UNICEF v Sýrii v roce 2020 zajistil (údaje k září 2020):
  očkování proti dětské obrně pro 2,6 milionu dětí
  přístup k pitné vodě pro 2,7 milionu lidí
  osvětu o nebezpečí nevybuchlé munice pro 655 859 lidí
  přístup ke vzdělání pro 2,3 milionu dětí
  psychosociální pomoc pro 388 760 dětí

Čeští dárci podpořili v roce 2020 projekty UNICEF v Sýrii 
částkou 208 942 Kč. 5

7letý Ahmad a 5letý Saad 
pomáhají matce odnést 
hygienickou soupravu do 
jejich stanu v táboře Fafin 
na severu Aleppa. V rámci 
reakce na pandemii 
UNICEF distribuoval 
2 000 hygienických sou-
prav rodinám vysídleným 
z Afrínu, které nyní žijí 
v uprchlických táborech.

Pracovnice UNICEF na 
klinice Dayr Hafir v Aleppu 
hovoří s matkou o důleži-
tosti očkování. 

12letá Weam žije v táboře 
Ared al-Jeb v provincii Idlíb. 
Když začala válka, byly jí 
pouze čtyři roky. Její matka 
zemřela na rakovinu a otec 
byl zabit při náletu. Kvůli 
válce zameškala několik 
měsíců výuky. Teď chodí 
do mobilní školy, které 
UNICEF zajišťuje pro 800 
dětí v táboře. Její sen je stát 
se učitelkou, aby mohla 
další generaci syrských dětí 
zajistit lepší budoucnost.
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Klášterní výuka je jedním z nejstarších systémů vzdělá-
vání v Bhútánu a i dnes představuje pro mnoho chudých 
a ohrožených dětí jedinou možnost získat vzdělání. To 
platí zejména pro sirotky, děti se zdravotním postižením 
a děti z nejchudších rodin. Kláštery se tak musí postarat 
o děti, když nemají kam jít. Většina z těchto dětí nemá 
rodný list a formálně neexistují – to znamená, že od vlá-
dy nedostávají měsíční příspěvek na stravu a péči. 

Většina klášterů může jen stěží poskytnout dětem ade-
kvátní výživné jídlo, které by odpovídalo nutričním po-
třebám během jejich růstu a vývinu. Nedostatek zdrojů 
pitné vody, sanitárních zařízení a prostředků pro ohřev 
vody zvyšuje zranitelnost vůči nemocem, včetně váž-
ných kožních infekcí, střevních chorob a napadení červy. 
Výuka v klášterních školách je i nadále zaměřena na stu-
dium náboženských textů a dětské mnichy nepřipravuje 
pro každodenní život, takže jim při dosažení plnoletosti 
nezbývá, než v klášteře zůstat.

V klášterních školách nyní žije okolo 9 000 dětí – ně-
které z nich mají pouhých 5 let. V důsledku pandemie 
COVID-19, která připravila tisíce rodin o živobytí 
a  uvrhla je do chudoby, se počet dětí v klášterech vý-
razně navýšil.

Ve spolupráci s Centrálním úřadem pro správu klášterů 
(Dratshang Lhentshogem) se programy UNICEF sou-
středí na kvalitní vzdělávání dětských mnichů, zajištění 
jejich ochrany a také to, aby děti žijící v klášterech měly 
zajištěnou výživu, pitnou vodu, hygienu a další podmín-
ky nutné pro jejich zdravý vývoj.

V bhútánských klášterech 
v současnosti žije přes devět 
tisíc dětí. Česká pobočka 
UNICEF jim pomáhá zajistit 
pitnou vodu, výživu, lékařskou 
péči, vzdělání a ochranu.

Zavedení pitné vody a vybu-
dování hygienického zázemí 
v klášterech je nejlepší ochra-
nou dětských mnichů před 
střevními chorobami a řadou 
kožních a parazitárních infekcí. 
Díky projektu, na němž se český 
UNICEF podílí, získalo přístup 
k pitné vodě a sanitaci 
1 745 dětí. 

Mniši z kláštera Kuenphen 
Yoesey Choeling v Mongaru se 
každý den věnují min. 30 minut 
tradičním tancům v maskách 
a nejméně jednou týdně hrají 
fotbal. Začlenění tělesné výcho-
vy do učebních osnov pomáhá 
dětem s kondicí a také s udrže-
ním pozornosti během výuky.
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UNICEF v Bhútánu v roce 2020 zajistil:
  výstavbu nových toalet pro 1 745 dětí a zavedení technologie 
Safe WC (SATO) v celkem 13 klášterních školách v okresech 
Paro, Thimphu, Punakha, Mongar, Wangdue, Chukha a Ta-
shigang

  vybudování zdrojů pitné vody a výstavbu nových systémů 
zásobování vodou pro 280 mnichů a 120 jeptišek v 9 klášte-
rech v okresech Punakha, Wangdue, Paro, Dagana a Chukha

  proškolení 90 učitelů (z toho 40 žen) z více než 75 klášter-
ních škol ve výuce angličtiny – díky tomu se poprvé v Bhú-
tánu více než 2 400 mladých mnichů a 999 jeptišek ve věku 
11 až 18 let učí základům angličtiny a matematiky

  školení 20 jeptišek ze 7 klášterů v první pomoci a základech 
zajištění bezpečnosti během mimořádných situací (mj. po-
žárů, sesuvů půdy a zemětřesení, protože Bhútán patří k ze-
mím s vysokým rizikem těchto krizových situací)

  osvětu pro 3 700 dětských mnichů a jeptišek zahrnující zna-
losti a  dovednosti pro ochranu  před násilím a vykořisťo-
váním, včetně toho, jak násilí předcházet, rozpoznávat ho 
a hlásit

K podpoře tělesné výchovy a zdraví mezi dětskými mnichy 
vypracoval UNICEF závazné osnovy pro tělesnou výchovu 
a  sport dětí žijících v klášterech, které byly schváleny Cent-
rálním úřadem pro správu klášterů. Tělesná výchova dětských 
mnichů zahrnuje použití tradičních tanců v maskách, pro-
strace, jógu a směs moderních her. V pilotním režimu bylo 
sportovními potřebami vybaveno 26 klášterů.

Čeští dárci podpořili v roce 2020 projekty UNICEF v Bhútánu 
částkou 6 803 318 Kč.

Díky podpoře UNICEF 
se dětští mniši z celkem 
75 klášterních škol mohou 
učit základům angličtiny 
a matematiky. Tyto zna-
losti jim později v životě 
mohou pomoci s rozhod-
nutím, zda v klášteře 
zůstat, nebo odejít. 11

Na společném tréninku 
UNICEF proškolil 80 správ-
ců (15 jeptišek a 58 mni-
chů) z 62 klášterů, kteří 
jsou nyní schopni zajistit 
údržbu a provoz systé-
mů zásobování vodou 
ve svých klášterech.

Mnoho ženských klášterů 
je situováno v odlehlých 
a horských částech země, 
které jsou přístupné pouze 
pěší chůzí. UNICEF proto 
zajistil proškolení předsta-
vených ženských klášterů 
v zásadách první pomoci. 
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Rychlá fakta
S Vaší pomocí jsme v uplynulém roce zajistili:
  49 096 tun terapeutické stravy Plumpy’Nut, 
553 milionů sáčků mikronutričních živin v práš
ku, 409,7 milionu kapslí vitaminu A, 652,8 milio
nu tablet železa s kyselinou listovou, 56,4 milio
nu odčervovacích tablet
  459 milionů tablet na zajištění 4,51 miliardy 
litrů pitné vody, 2,4 milionu hygienických sou
prav
  2,43 miliardy dávek vakcín do 99 zemí, 944,9 mi
lionu injekčních stříkaček, 8,8 milionu chladicích 
zařízení na uchovávání vakcín, včetně přenosných 
boxů 
  74 milionů sáčků orální rehydratační soli, včet
ně 10,8 milionu sáčků v kombinaci se zinkem
  78 000 zdravotnických souprav do 58 zemí
  95 461 škol v krabici, 18 674 předškolních 
souprav a 33 456 souprav pro sport a volný čas 
do 57 zemí

  48,1 milionu moskytiér do 33 zemí, 4,2 milio
nu rychlých testů na zjištění malárie do 19 zemí, 
34,98 milionu kombinovaných léků proti malárii 
na bázi artemisininu, 2,6 milionu léků na ochra
nu 655 200 dětí proti sezónní malárii a 2,2 mili
onu dávek léků na bázi sulfadoxinpyrimethami
nu na ochranu 726 422 těhotných žen
  54,9 milionu rychlých diagnostických testů 
na zjištění HIV, 300 milionů tablet cotrimoxa
zolu, 4 miliony balení antiretrovirových léků pro 
léčbu 190 312 mladistvých a 30 082 dětí na 1 rok 
do 43 zemí

  27,3 milionu dávek amoxicilinu pro léčbu zá
palu plic u dětí mladších 12 měsíců do 38 zemí

Jak je využita Vaše pomoc
UNICEF pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od na-
rození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, 
základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. Největší 
část pomoci v současnosti směřuje do nejchudších zemí a krizových oblastí zasažených přírodní 
nebo válečnou katastrofou.

Subsaharská Afrika – $ 2 396,5 mil. (42,4 %)

Střední východ a severní Afrika 
$ 1 550,9 mil. (27,4 %)

Asie – $ 996,4 mil. (17,6 %)

Evropa a střední Asie – $ 291,2 mil. (5,1 %)

Latinská Amerika a Karibik – $ 224,6 mil. (3,9 %)

Mezioblastní – $ 220,6 mil. (3,9 %)

Přežití a rozvoj dětí – $ 2 152,7 mil. (38,1 %)

Vzdělání dětí – $ 1 183,4 mil. (21 %)

Voda, hygiena, sanitace 
$ 1 108,9 mil. (19,6 %)

Ochrana dětí – $ 708 mil. (12,5 %)

Sociální začleňování – $ 497,1 mil. (8,8 %)

Celkem přímé programové výdaje: $ 5 650 mil.

Podle tematických priorit:

Přímé programové výdaje UNICEF v roce 2019

Podle geografických oblastí:
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88,3 % Přímá pomoc dětem a podpora 
programů 
6,2 % Provoz a management
5,5 % Investice, fundraising a koordinace

Rozdělení celkových výdajů UNICEF, 2019:

88,3 %
Vašich příspěvků jde na 

programy pomoci dětem

UNICEF je jedinou organizací OSN, jejíž čin-
nost není financována z rozpočtu OSN, ale vý-
hradně z dobrovolných příspěvků.
UNICEF je součástí dobrovolné mezinárodní 
iniciativy IATI (International Aid Transparen-
cy Initiative), jejímž cílem je transparentnost 
rozvojové pomoci a humanitárních zdrojů, 
včetně zajištění dostupnosti a srozumitelnosti 
informací. Členstvím v IATI se neziskové orga-
nizace zavazují k transparentnímu vykazování 
veškeré své činnosti, jež je průběžně monitoro-
vána.

Pracovníci UNICEF připravují v humanitárním skladu v Bejrútu ochranné pomůcky, které bu-
dou distribuovány zdravotníkům a rizikovým skupinám v zemi. Od 21. února, kdy byl  v Li-
banonu potvrzen první případ nákazy COVID-19, UNICEF dodal zdravotnický materiál do 
194 nemocnic. Součástí dodávky bylo 650 000 párů rukavic, 830 000 roušek, 34 000 respirá-
torů N95, 26 750 ochranných plášťů a 3 000 infračervených teploměrů. UNICEF také poskytl 
více než 5 200 litrů dezinfekce a 1,3 milionu kusů mýdla do 1 200 škol a 260 center sociálních 
služeb. Více než 90 % těchto potřeb pořídil UNICEF od místních dodavatelů. UNICEF od prvo-
počátků šíření nákazy úzce spolupracuje s WHO a s dalšími partnery v jednotlivých zemích 
na zastavení přenosu viru a udržení dětí a jejich rodin v bezpečí.
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Adoptuj panenku a zachráníš dítě
Tento projekt na podporu očkovacích programů v nejchudších zemích a krizových oblastech světa v České republice rozvíjíme od roku 2002. 
Od té doby se díky českým tvůrcům panenek podařilo zajistit očkování proti šesti smrtelným nemocem (spalničky, záškrt, černý kašel, dětská 
obrna, tetanus a tuberkulóza) pro 57 272 dětí.
Významnou část tohoto projektu tvoří benefiční aukce panenek předních českých návrhářů a známých osobností. 18. ročník této největ-
ší charitativní události českého UNICEF se kvůli pandemii COVID-19 uskutečnil poprvé online. Od 20. listopadu do 24. listopadu se na 
aukceunicef.cz dražilo 26 originálních hodnotných panenek. Dražba byla napínavá až do samého konce, o některé panenky se bojovalo až do 
posledních vteřin. Celkový výtěžek ve výši 426 000 Kč zajistí zdravé dětství pro 710 dětí. 
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Panenky a umělecká díla pro aukci UNICEF vě-
novali tito autoři: Miroslav Bárta, Aleš Cibulka 
& Tobogan, Eva Čerešňáková, Jitka Čvančarová, 
Josef Dvořák, Patrik Eliáš & Gordana Glass, Bára 
Fišerová, Lenka Hatašová, Marie & Benoit Cha-
tardovi, Marie Imbrová & Mercy Moyo, Petr Ka-
louda,  Tereza Rosalie Kladošová, Václav Marhoul 
& František Skála, Věra Martinová, Bára Nesvad-
bová & Markéta Kopecká, Pasáž českého designu: 
Kamila Vodochodská & Ondřej Kamenický, Libě-
na Rochová, redakce pořadu Sama doma, Jan Sau-
dek, Jiří Suchý, Šenýr Bijoux, Tereza Tititi Talicho-
vá, Robert Vano, Michal Viewegh, Karel Voříšek 
& Markéta Houštecká, Hana Zárubová.
Závěrečný večer aukce moderoval Karel Voříšek. 
Živý přenos závěru aukce zajistila společnost 
Mironet.cz.
Do projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě 
se ročně zapojují desítky škol a institucí po celé 
České republice. Ve spolupráci se Středočeským 
krajem UNICEF každoročně pořádá soutěž Miss 
panenka junior, ve které spolu soutěží žáci zá-
kladních a středních škol. V letošním roce pro-
běhl také již druhý ročník soutěže Miss panenka 
senior, do které se zapojilo 43 poskytovatelů so-
ciálních služeb ze středních Čech, jejichž klienti 
vyrobili 160 panenek. 
Moc si vážíme každé ručně vytvořené panenky, 
která zajistí zdravý život pro jedno dítě. Děku-
jeme všem dobrovolným tvůrcům, kteří se do 
tohoto krásného projektu zapojují, a také všem 
adoptivním rodičům. 15



Děkujeme za Vaši podporu v roce 2020
Finanční podpora
Advantage-fl.cz, s.r.o. / AktivHolding, s.r.o. / BOMAR, spol. s r.o. / Brněnská továrna plstí, s.r.o.  
DLA Piper Prague LLP, organizační složka / Doosan Bobcat EMEA, s.r.o. / Fluidtechnik Bohemia, s.r.o. / INCORP, a.s.  
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. / Mehr Wert s.r.o.  
Nadace NOVA / Paul‘s Bohemia Trading, s.r.o. / Servant, a.s. / Středočeský kraj / TextilEco, a.s. / TOMKET s.r.o. / Tuzi, s.r.o.  
VALUE 4industry s.r.o. / VALUE 4technology s.r.o.

Věcná podpora
Acomware, s.r.o. / AktivHolding, s.r.o. / AK Banyaiová Vožehová / Alza.cz, a.s./ core1.agency / DirectSoft, s.r.o. / FRMOL, s.r.o. 
František Géla / Grant, s.r.o. / Hotel Hilton Prague Old Town / Hrudka a partneři – advokátní kancelář / IT Play 
Jaroušek.Rochová.Architekti  / Nadační fond IT people / Panda Production, s.r.o. / PORTA DESIGN, s.r.o. / Zbyněk Riedl 
SiteOne, s.r.o. / Slevomat.cz, s.r.o.  / SOFICO-CZ, a.s. / Soundsquare, a.s. / Stance Communications, s.r.o. 
Studio100 – Stanislav Hemrle / Studio LR / Studio Pokrok / Symfonický orchestr hl. města Prahy – FOK 
UNILEVER ČR, spol. s r. o. / Wedos, a.s. 

Mediální  podpora
Burda International CZ, s.r.o. / CNN Prima News 
Czech & Slovak Leaders Magazine / časopis Žlutý 
Česká televize / Český rozhlas Hradec Králové 
EuroZprávy.cz / Fond Shop / FTV Prima 
Magazín i60.cz / Media Master, s.r.o. 
Radio 1 / Radio Čas 
RÁDIO FAJN ROCK MUSIC  
Rádio Impuls / Rádio RockZone 

Zástupci FTV Prima, a.s. přebírají děkovný certi-
fikát z rukou vyslanců dobré vůle UNICEF Jitky 
Čvančarové a Michala Viewegha v prostorách 
hotelu Hilton Prague Old Town. 16
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Společně na pomoc dětem
Rodina zpěváka Boba Marleyho ve spolupráci s UNICEF 
a  mezinárodními hudebními producenty vydala v červenci 
novou verzi legendární písně One Love, jejímž cílem je zná-
sobit lidskost a solidaritu vyvolanou pandemií COVID-19. 
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který je 
partnerem UNICEF od roku 2014, zahrál instrumentální 
verzi této písně jako přídavek na slavnostním zahájení 86. se-
zóny v Pražském senátu. Úpravu pro orchestr udělal dirigent 
a aranžér Jan Kučera.
V červnu uzavřel český UNICEF partnerství s Univerzitou 
Karlovou. Obě instituce podpisem smlouvy stvrdily svůj spo-
lečný zájem na všeobecném rozvoji humanity a solidarity 
a při naplňování cílů a zásad Úmluvy o právech dítěte jako 
věci obecného zájmu na národní i mezinárodní úrovni. Uni-
verzita Karlova se bude aktivně podílet při realizaci kampaní 
UNICEF, a to prostřednictvím publikační, odborné či před-
náškové činnosti. Studenti UK rovněž získávají možnost stáží 
v UNICEF. 
Česká pobočka UNICEF prohloubila spolupráci s Českým 
Krumlovem, který by se mohl stát prvním Městem přátel-
ským k dětem v  České republice. Města přátelská k dětem 
(Child Friendly Cities Initiative) je iniciativa, která podporuje 
městské samosprávy při realizaci práv dětí na místní úrov-
ni. Jedná se o prostředí, kde jsou děti chráněny před riziky 
násilí a zneužívání, mají přístup ke kvalitním sociálním služ-
bám, k inkluzivnímu a participativnímu vzdělávání a mohou 
rozvíjet své dovednosti. Děti zde také mohou vyjadřovat své 
názory a ovlivňovat rozhodnutí, která se jich přímo dotýkají, 
a tak se podílet na rodinném, kulturním, komunitním a spo-
lečenském životě. 

Český UNICEF u příležitosti kam-
paně One Love uspořádal ha-
ppening před prodejnou v Praze.

Na Světový den dětí 20. listopadu 2020 se historická budova Karolina rozsvítila 
za práva dětí. Do oslav se zapojil také rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Pavla Gomba za UNICEF ČR a starosta Českého Krumlova Dalibor Carda letos 
podepsali rámcovou smlouvu o spolupráci na projektu Město přátelské k dě-
tem. V městském parku v Českém Krumlově již nyní buduje spolek Paventia 
komunitní místo spojující děti, mládež, rodiny, dospělé i seniory.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK za-
hrál píseň One Love na zahájení 86. sezóny 
v Pražském senátu.
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Dobrovolnice Jarmila Zapletalová z Kroměříže pořádá již de-
vátým rokem dobročinné bazary, jejichž výtěžek vždy věnuje na 
konkrétní program UNICEF. Kvůli pandemii COVID-19 se v roce 
2020 dobročinné bazary přesunuly do online prostředí a podpořily 
UNICEF úctyhodnou částkou 186 492 Kč, kterou Jarmila Zapletalo-
vá věnovala mj. na pomoc dětem v Jemenu a Dobrý start do života.  

Jaroslav Lipavský letos uspořádal 9. ročník charitativní akce 
„Vzdej se jednoho svého oběda na podporu UNICEF“. Prostřednic-
tvím darovací výzvy pan Lipavský každý rok před Vánoci vyzývá své 
přátele a známé, aby věnovali 100 Kč na pomoc dětem. Za uplynu-
lých osm let se do této akce zapojilo již 858 dospělých a 228 dětí. 
V letošním roce se podařilo získat výtěžek ve výši 25 000 Kč.

Dobrovolnice z Královehradeckého kraje, které navštěvují kurz 
šití Jany Házové, na jaře ušily stovky dětských roušek, které UNICEF 
následně distribuoval do okresů s nejvyšší nákazou COVID-19.

Pro práci UNICEF je velmi důležitá také výpomoc s administra-
cí, obálkováním a balením zboží. S tím vším pomáhala v průběhu 
celého roku v prodejně i kanceláři UNICEF dobrovolná spolupracov-
nice Alena Benešová.

Studenti a dobrovolníci z Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava 
každoročně pořádají charitativní prodej perníčků pro UNICEF. Kvůli 
pandemii COVID-19 se rozhodli letošní ročník pojmout jinak. Uspo-
řádali interaktivní online aukci o předměty či aktivity, které nabídli 
pedagogové Ekonomické fakulty a členové redakce Sokolská33. 
Aukce přinesla výtěžek ve výši 21 242 Kč.

Základní škola Krupka podporuje UNICEF již řadu let. Před Vá-
nocemi uspořádali žáci každoroční vánoční akademii, jejíž součástí 
byla také prodejní výstava výrobků na podporu UNICEF. Výtěžek ve 
výši 10 044 Kč věnovali žáci na program Přežití a podpora nejmen-
ších dětí.

1

3

5

2

4

6

1

2

3

4

5

6

Na každém záleží 



Od 15. ledna do 29. února proběhl 11. ročník Grand Re-
staurant Festivalu, do nějž se zapojilo celkem 89 restaurací 
z celé České republiky. Výtěžek festivalu ve výši 67 382 Kč vě-
novali Pavel a Monika Maurerovi na výživové programy UNICEF.

Během jarního nouzového stavu český UNICEF oslovil své 
podporovatele, aby natočili krátká videa, jak si správné mýt ruce. 
Osvětová kampaň #NAMYDLENO! na sociálních sítích, do které se 
zapojili mj. Patrik Eliáš s rodinou nebo moderátorka Daniela Písa-
řovicová, získala na Facebooku přes 20 tisíc zhlédnutí. 

Místo Velkého vodního večera, který se nemohl uskutečnit 
kvůli protiepidemickým opatřením, jsme 23. června uspořáda-
li benefiční Stand-up pro UNICEF. Ve Žlutých lázních na podpo-
ru UNICEF vystoupili Anatol Svahilec, Jan Géryk, Hana Křížko-
vá, Lenka Vychodilová, Pan Fenek, Petr Cerha alias Nasty, Petr 
Vydra a Tigran Hovakimyan. Výtěžek ve výši 40 622 Kč podpořil 
programy pitné vody a hygieny. 

Zpěvačka Marta Jandová spojila síly s UNICEF a iniciovala 
kampaň na pomoc nejmenším dětem. Za příspěvek ve výši 
918 Kč, který její fanoušci darovali UNICEF, pro ně Marta Jan-
dová připravila osobní přání. Výtěžek ve výši 17 260 Kč díky 
Martě a jejím fanouškům zajistil dobrý start do života pro 
18 novorozených dětí. 

Zpěvák Albert Černý v roli Šíleně smutné princezny za vy-
stoupení v pořadu Tvoje tvář má známý hlas obdržel výhru ve 
výši 50 000 Kč, kterou věnoval na programy UNICEF. 

Vyslankyně dobré vůle UNICEF ČR Jitka Čvančarová se s písní 
Raise Me Up od Susan Boyle stala vítězkou osmé řady pořadu Tvo-
je tvář má známý hlas. Finálovou výhru, kterou tvořil šek ve výši 
150 000 Kč od Nadace Nova, rozdělila mezi organizace UNICEF ČR 
a DEBRA ČR.
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UNICEF proti COVID-19 v Česku
V roce 2020 český UNICEF výrazně rozšířil programy v Česku. 
Během jarní vlny epidemie COVID-19 česká pobočka UNICEF po-
skytla také jednorázovou materiální pomoc nejpotřebnějším rodi-
nám. 8. dubna 2020 pracovníci UNICEF ČR připravili a distribuo-
vali 1 500 balíčků s hygienickými a ochrannými potřebami pro děti 
v okresech s nejvyšší nákazou. Každý balíček obsahoval látkovou dět-
skou roušku pro opakované použití, dvě mýdla, rodinné balení dez-
infekčního prostředku, tričko nebo hračku od UNICEF a  osvětový 
materiál týkající se prevence nákazy.
Hmotná pomoc v celkové hodnotě 421 407 Kč byla ve spolupráci 
s místní samosprávou distribuována nejpotřebnějším rodinám s dět-
mi v Uničově, Litovli, Litoměřicích, Českém Krumlově a na Domaž-
licku. S distribucí pomohla také iniciativa PILOTI LIDEM, konkrét-
ně pilot Vít Novák. 
Pandemie COVID-19 a související opatření jsou v novodobé historii 
lidstva zcela výjimečné. V době vyhlášení karantény proto česká po-
bočka UNICEF připravila online anketu Jak zvládáte nouzový stav, 
která ve 12 otázkách zjišťovala, jak a kde děti a jejich rodiny tráví 
nouzový stav, jaká je u nich doma atmosféra, co dělají, zda je posta-
ráno o seniory, jak se školáci učí a zda jim mimořádná situace vnesla 
do života také něco pozitivního.
Během čtyř dní online anketu vyplnilo více než tisíc respondentů. 
Anketa ukázala, že karanténa přinesla do života Čechů i pozitiva, na-
příklad více spánku, úklid domácnosti, zvládnutí nových programů 
na počítači, úsporu peněz nebo solidaritu při šití roušek. Děti a mladí 
lidé do 18 let v anketě uvedli mj. lepší životní prostředí, možnost stu-
dovat to, co je skutečně zajímá, a rodinnou soudržnost. Řada z nich 
v otevřené otázce vyjadřovala přání vrátit se do školy a obavy z ome-
zení možnosti cestování, v anketě zaznívaly také starosti starších stu-
dentů ohledně maturit.

Pracovníci UNICEF 
připravili 
1500 balíčků 
s hygienickými 
a ochrannými 
potřebami pro děti 
v okresech s nejvyšší 
nákazou COVID-19.

Ve spolupráci 
s místní samosprá-
vou byla materiální 
pomoc distribuo-
vána potřebným 
rodinám v Uničově, 
Litovli, Litoměřicích, 
Českém Krumlově 
a na Domažlicku. 

Každý balíček 
obsahoval látkovou 
dětskou roušku pro 
opakované použití, 
dvě mýdla, rodinné 
balení dezinfekční-
ho prostředku, trič-
ko nebo hračku od 
UNICEF a osvětový 
materiál týkající se 
prevence nákazy.
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Mnoho českých rodičů karanténa postavila do nečekané si-
tuace, kdy museli řešit řadu praktických věcí a často si nevě-
děli rady, jak s dětmi o epidemii mluvit. Proto český UNICEF 
zveřejnil na webu unicef.cz osm doporučení, jak s dětmi 
o nemoci  COVID-19 mluvit a jak jim poskytnout potřebnou 
psychickou oporu. 

V prodejně v Rytířské ulici UNICEF zřídil přechodnou vý-
dejnu dětských roušek, mýdel a hygienických potřeb pro po-
třebné děti a rodiny žijící v Praze. 

UNICEF inicioval také osvětovou kampaň #NAMYDLENO! 
na sociálních sítích; oslovil své podporovatele a příznivce, 
aby natočili krátká videa, jak si správně mýt ruce. Do kam-
paně se zapojila řada osobností, mezi nimi herci Jan Přeu-
čil a Eva Hrušková, moderátorka Eva Čerešňáková, herečka 
Bára Fišerová, moderátorka Daniela Písařovicová, hokejista 
Patrik Eliáš s rodinou, kouzelník Richard Nedvěd, básník 
Anatol Svahilec a porotce soutěže Peče celé Česko Josef Mar-
šálek.

V dubnu 2020 provedl UNICEF ve spolupráci s agenturou 
STEM/MARK výzkum Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém 
stavu. Smyslem výzkumu bylo umožnit českým dětem vyjád-
řit svůj názor na mimořádnou situaci, která postihla Českou 
republiku, a na konkrétní změny, které pandemie přinesla do 
života jejich rodin. Letošní výzkum volně navazuje na dří-
vější studie UNICEF z let 2001, 2008 a 2017. Výstupy proto 
umožňují částečné srovnání současné situace a potřeb dětí 
s předchozími výzkumy. 

Výsledky výzkumu s konkrétními doporučeními, kterým 
oblastem věnovat zvýšenou pozornost, předal UNICEF mi-
nisterstvům a institucím, které se v České republice situací 
dětí zabývají. 
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S přepravou 280 kg ochran-
ných a hygienických potřeb 
pro děti a rodiny v Českém 
Krumlově letadlem Cessna 
F172H OK-OKB pomohl pi-
lot a dobrovolník Vít Novák 
zapojený v iniciativě PILOTI 
LIDEM.

Ochranné a hygienické 
potřeby pro děti zamířily 
například do Uničova, 
který byl kvůli šíření nákazy 
uzavřen do čtrnáctidenní 
izolace. Zásilku s pomocí 
přebral starosta Uničova 
Radek Vincour. 

Prostřednictvím organiza-
ce Dignity Restoring Hope 
putovala část ochranných 
prostředků také k 107 dě-
tem cizinců v pobytových 
centrech v Kostelci nad 
Orlicí a v Havířově.
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UNICEF partnerem
projektu Počítače dětem
Pandemie COVID-19 na jaře uzavřela školy 
v celkem 188 zemích světa. Celých 1,5 miliardy 
dětí, stejně jako jejich učitelé a ředitelé škol, se 
tak museli přizpůsobit nové a nezvyklé situaci: 
výuce v domácím prostředí. I v České republice 
přitom existují děti a rodiny, které doma nemají 
potřebné vybavení pro distanční výuku. Proto se 
český UNICEF stal partnerem projektu Počítače 
dětem.

Ten vyhledává rodiny, které se vlivem pandemie 
COVID-19 dostaly do finanční nouze a nemo-
hou svým dětem poskytnout techniku pro jejich 
studium. Kromě toho také organizuje dobro-
volníky, kteří pomáhají se sběrem techniky od 
dárců, rozvozem počítačů do potřebných rodin, 
jejich instalací a servisem. Mezi dětmi, kterým 
projekt pomohl, je také jedenáctiletý Alex, kte-
rý žije s maminkou a mladším bratrem. 

Dosud si Alex musel ve škole vyzvedávat vytiš-
těné učivo a úkoly na celý týden. Díky projektu 
Počítače dětem dostal notebook, aby se mohl se 
připojit k výuce a dělat úkoly bez omezení. „Teď 
už budu jako kamarádi,“ radoval se Alex, když 
rozbaloval krabici s notebookem.  

Vzdělávání dětí je pro UNICEF prioritou. Na-
vzdory pandemii je potřeba zajistit, aby mohly 
ve výuce pokračovat i ty nejpotřebnější děti.22 ©
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Přátelé dětí UNICEF
V současnosti UNICEF v České republice podporuje 19 684 Přátel dětí, díky nimž mohou být naši pracovníci právě teď všude tam, kde je 
situace dětí nejtíživější. 
Pravidelná podpora Přátel dětí UNICEF nám umožňuje rozvíjet dlouhodobé programy pomoci dětem v nejchudších zemích a krizových oblas-
tech světa a také okamžitě pomáhat v případě přírodní katastrofy nebo válečného konfliktu. Každý den příspěvky Přátel dětí UNICEF umožňují 
zajistit pracovníkům UNICEF přístup do krizových oblastí, hloubit studny v oblastech bez pitné vody, poskytnout terapeutickou výživu podvy-
živeným dětem nebo dostat do školních lavic děti, které by jinak musely pracovat. Pravidelné příspěvky Přátel dětí vždy pomáhají tam, kde to 
je právě nejvíce zapotřebí. Někteří z nich se rozhodli sdílet s námi svůj příběh a prozradili nám, proč pomáhají právě prostřednictvím UNICEF.

23

Eva a Jakub
„Vzájemnou 
pomoc, podporu 
a lásku 
považujeme za 
určující a zároveň 
nejkrásnější 
lidskou vlastnost, 
kterou je třeba 
rozvíjet. Tím 
spíše, pokud jde 
o ty nejnevinnější 
a nejzranitelnější, 
a proto s díky 
již mnoho let 
podporujeme 
UNICEF.“

Daniela a David
„Přispívat 
na dobrou 

věc by mělo 
být stejně 

běžné jako 
uvařit oběd. 
A nestojí to 
o moc víc.“



88,3 % z každého daru jde na 
přímou pomoc dětem. 

Humanitární pomoc distribuujeme 
z centrálního skladu v Kodani.

Pomoc putuje letadlem nebo 
lodí do zasažených oblastí. 

Z letišť nebo přístavů dodáváme 
pomoc přímo do komunit.

Abychom pomohli dětem, které to 
nejvíce potřebují.

Cesta Vaší pomoci k dětem 

UNICEF ČR 
Rytířská 539/31 
110 00 Praha 1 
tel.: 257 320 244 
unicef@unicef.cz 
www.unicef.cz


