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UNICEF pracuje v těch nejhůře dostupných oblastech,
aby pomohl dětem, které to nejvíce potřebují.
Zachraňujeme jejich životy.
Chráníme jejich práva.
Pomáháme rozvíjet jejich potenciál.
Pracujeme ve 193 zemích světa,
abychom vytvořili lepší svět pro každé dítě.

UNICEF Česká republika
Rytířská 539/31
110 00 Praha 1
+420 257 320 244
unicef@unicef.cz
www.unicef.cz
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ÚVODNÍ SLOVO
Češi sobě, Češi dětem
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
pandemie na ně dopadají s o to větší silou nepřímo. Uzavření škol, omezení 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 solidarity. 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 cením 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 České 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, zdravotní péči
a osvětu.
V UNICEF věříme, že každé dítě má právo na zdraví, na život, ochranu a vzdělání. Jako inspirace
k ochraně dětských práv se na Světový den dětí v Praze, Brně, Ostravě a v Českém Krumlově
rozsvítila řada významných objektů do tyrkysové barvy UNICEF. I této symbolické podpory si
velmi vážíme.

JAK POMÁHAJÍ ČEŠI?
V roce 2020 jsme v ČR na pomoc dětem získali

100 557 185 Kč
V současnosti nás finančně v ČR podporuje více než

40 264 dárců
V roce 2020 jsme v ČR získali

1 941 nových Přátel dětí
Průměrný dar Přátel dětí v tomto roce byl

387 Kč
V roce 2020 jsme v ČR získali

5 481 nových jednorázových dárců
Průměrný dar jednorázových dárců v tomto roce byl

724 Kč

UNICEF byl založen po druhé světové válce na pomoc dětem, jejichž zdraví, život a budoucnost
byly ohroženy. Potřeba 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 nejvíce 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
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UNICEF VE SVĚTĚ

KDE UNICEF POMÁHÁ

UNICEF PROTI COVID-19
Od počátku pandemie UNICEF bojuje proti COVID-19 na všech úrovních: dodává hygienické, ochranné
a zdravotnické potřeby do nemocnic, 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 zázemí v nejchudších zemích. Prioritou UNICEF je zachování dostupné lékařské péče, preventivních
prohlídek a preventivních očkovacích programů, které byly v mnoha zemích pozastaveny.
Pandemie COVID-19 dopadá také na vzdělání dětí. UNICEF klade důraz na kontinuitu výuky, v jednotlivých
zemích podporuje distanční vzdělávání a pomáhá nejchudším rodinám, na které pandemie dopadla nejvíce.
V dubnu UNICEF ve spolupráci se společností Microsoft a University of Cambridge spustil vzdělávací platformu
Learning Passport. Ta nabízí vzdělávací programy pro děti a mládež na celostátní úrovni a poskytuje také
klíčové zdroje a technologie učitelům a pedagogům. Obsah, který mají žáci k dispozici, zahrnuje on-line
knihy, učebnice, videa a speciální podporu rodičům dětí s poruchami učení. Jako první zavedly tuto platformu
Ukrajina, Kosovo a Východní Timor. Zároveň UNICEF nepřestává působit v nejchudších zemích a krizových
oblastech světa, kde jsou životy dětí nejvíce ohroženy.
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 preventivní opatření. Ve výživových centrech učí matky, jak používat papírová měřítka k rychlé diagnostice
podvýživy u jejich dětí pro případ, že by centra musela 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 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 povědomí o symptomech a prevenci
COVID-19 i v těch nejodlehlejších oblastech. Komunitní dobrovolníci v terénu ukazují dětem, jak si správně
mýt ruce, a vzdělávají obyvatele o nutnosti dodržovat rozestupy.

POSLÁNÍ UNICEF

V rámci terénních programů proti COVID-19 UNICEF v roce 2020:

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 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 pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS.
Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde 88,3
% ze získaných prostředků.

•
•
•
•
•
•

dodal nezbytnou 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 více než 73,7 milionu lidí
proškolil 3,3 milionu místních zdravotníků v oblasti prevenci 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 na pomoc v boji proti pandemii částkou 2 816 502 Kč.

UNICEF byl založen v roce 1946, původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children’s Emergency Fund) pro pomoc dětem, postiženým 2. světovou válkou. Od roku
1953 se UNICEF, již pod názvem United Nations Children’s Fund, stal trvalou součástí Organizace spojených národů, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa a na krizovou
pomoc v situacích katastrof. Původní zkratka UNICEF zůstala zachována.

POMÁHÁ DĚTEM OD ROKU 1946

PRACUJE VE 193 ZEMÍCH

NA PŘÍMOU POMOC DĚTEM JDE 88,3 % PROSTŘEDKŮ
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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 Libanonu zajistil a distribuoval
zdravotnické potřeby do 194 nemocnic. © UNICEF/Choufany
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HUMANITÁRNÍ KRIZE V JEMENU
Děti v Jemenu čelí největší humanitární krizi na světě. 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.
UNICEF je jednou z mála organizací, které v Jemenu působí. Po celém Jemenu UNICEF zřizuje výživová
centra a podává dětem trpícím 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 postarat.
UNICEF 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 výukové materiály pro učitele, kterých
je v zemi nedostatek.
V oblastech, kde nejsou žádné vodní zdroje, UNICEF dodává cisterny a nádrže s vodou. Ve spolupráci
s místními partnery pracuje na obnově poškozených vodních zdrojů a posílení vodní infrastruktury, zajišťuje
hygienické soupravy, vodovodní pumpy a nouzové toalety.
UNICEF také nepřestává podporovat místní nemocnice a zdravotnická zařízení. Školí komunitní zdravotníky,
kteří putují desítky 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
očkování 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 pracovníci 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 regionálních 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 pro 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.

10

Desetiletá Muna Zayed je jednou ze dvou milionů vnitřně
vysídlených dětí v Jemenu. Muna žije se svou rodinou v táboře
Al Sha’ab v Adenu na jihu země od doby, kdy je probíhající
boje donutily opustit domov ve městě Taiz. Každý den chodí
Muna s kamarádkou k hlavní nádrži v táboře, aby přinesla
čistou vodu na praní a vaření. © UNICEF/Yemen
VZ 2020 | UNICEF

Děti jsou na cestě do školy ve městě Taiz, kde stále
dochází k ozbrojeným útokům. I ve válečných zónách
UNICEF nadále podporuje učitele i školy, aby děti mohly
pokračovat ve školní docházce. © UNICEF/Fuad
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EXPLOZE V LIBANONU
Mohutné exploze v Bejrútu, ke kterým došlo 4. srpna 2020, zasáhly obyvatele Libanonu uprostřed hluboké
krize. Ještě před pandemií se rodiny v Libanonu potýkaly s devalvací měny, ztrátami pracovních míst
a rychlou inflací, doprovázené výpadky elektrické energie a omezenou lékařskou péčí. Exploze měly také
obrovský dopad na vzdělání – poškozeno nebo zcela zničeno bylo 163 škol a 20 a 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 poskytovali jim psychosociální pomoc. Z poškozeného skladu
v přístavu pomohli místní 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 distribucí potravin zasaženým rodinám. Ve spolupráci s místními úřady UNICEF i nadále podporuje obnovu
lékařské péče i 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
dočasný 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.

Pracovnice UNICEF si kreslí s dívkou v centru přátelském
k dětem, které UNICEF zřídil v parku ve čtvrti Karantina
v Bejrútu. © UNICEF/Choufany
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Pracovníci UNICEF pomáhají s bezpečným
přemístěním očkovacích vakcín z poškozeného
skladu v bejrútském přístavu.
© UNICEF/Choufany
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VÁLKA V SÝRII
Celá jedna generace dětí v Sýrii nezažila nic jiného než válku. 3,1 milionu dětí ohrožují nášlapné miny, 2,5 milionu
dětí nechodí do školy, 10,7 milionu lidí nemá přístup k pitné vodě a hygieně. Opatření proti šíření COVID-19
dále omezují zdravotnickou péči, včetně očkovacích programů. Půl milionu dětí v Sýrii je chronicky 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 registrovaných uprchlíků (z toho 2,5 milionu
dětí) žije v Egyptě, Iráku, Jordánsku, Libanonu a Turecku.
UNICEF je jednou z mála organizací, které nepřestaly pracovat ani na severovýchodě země. Humanitární
operace jsou zde velmi náročné. V roce 2020 došlo ke snížení počtu hraničních přechodů využívaných pro
humanitární pomoc. UNICEF v Sýrii pokračuje v poskytování pomoci rodinám s dětmi, které kvůli vleklému
válečnému konfliktu přišly o své domovy. Po celé zemi UNICEF podporuje pravidelné očkovací programy
proti smrtelným dětským nemocem. Místní pracovníci se zaměřují 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.
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12letá Weam žije v táboře Ared al-Jeb v provincii Idlíb v Sýrii.
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. © UNICEF
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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 souprav rodinám vysídleným z Afrínu,
které nyní žijí v uprchlických táborech. © UNICEF/Almatar
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ČESKÁ POMOC DĚTSKÝM MNICHŮM V BHÚTÁNU
Klášterní výuka je jedním z nejstarších systémů vzdělávání v Bhútánu a i v 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 vlády nedostávají měsíční příspěvek
na stravu a péči.
Většina klášterů může jen stěží poskytnout dětem adekvátní výživné jídlo, které by odpovídalo nutričním
potřebám během jejich růstu a vývinu. Nedostatek zdrojů pitné vody, sanitárních zařízení a prostředků
pro ohřev vody zvyšuje zranitelnost vůči nemocem, včetně vážných kožních infekcí, střevních chorob
a napadení červy. Výuka v klášterních školách je i nadále zaměřena na studium 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 – některé 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 výrazně
navýšil.
Ve spolupráci s Centrálním úřadem pro správu klášterů (Dratshang Lhentshogem) se programy UNICEF
soustředí na kvalitní vzdělávání dětských mnichů, zajištění jejich ochrany a také to, aby děti žijící v klášterech
měly zajištěny výživu, pitnou vodu, hygienu a další podmínky nutné pro jejich zdravý vývoj.
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 Tashigang
vybudování zdrojů pitné vody a výstavbu nových systémů zásobování vodou pro 280 mnichů
a 120 jeptišek z 9 klášterech v okresech Punakha, Wangdue, Paro, Dagana a Chukha
proškolení 90 učitelů (z toho 40 žen) z více než 75 klášterních škol ve výuce angličtiny –
díky tomu se poprvé v Bhútánu více než 2 400 mladých mnichů a 999 jeptišek ve věku
11 až 18 let učí základům angličtinu a matematiky
školení 20 jeptišek ze 7 klášterů v první pomoci a základech zajištění bezpečnosti během
mimořádných situací (mj. požárů, sesuvů půdy a zemětřesení, protože Bhútán patří k
zemím s vysokým rizikem těchto krizových situací)
osvětu pro 3 700 dětských mnichů a jeptišek zahrnující znalosti a dovednosti pro ochranu
před násilím a vykořisťováním, včetně toho, jak násilí předcházet, rozpoznávat ho a hlásit

K podpoře tělesné výchovy a zdraví mezi dětskými mnichy vypracoval závazné osnovy pro tělesnou výchovu
a sport dětí žijících v klášterech, které byly schváleny Centrálním úřadem pro správu klášterů. Tělesná
výchova dětských mnichů zahrnuje použití tradičních tanců v maskách, prostrace, 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.
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V bhútánských klášterech v současnosti žije přes devět tisíc
dětí. Česká pobočka UNICEF jim pomáhá zajistit pitnou vodu,
výživu, lékařskou péči, vzdělání a ochranu. © UNICEF Bhutan
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Díky podpoře UNICEF se dětští mniši z celkem 75 klášterních škol mohou učit
základům angličtiny a matematiky. Tyto znalosti jim později v životě mohou
pomoci s rozhodnutím, zda v klášteře zůstat, nebo odejít.
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DĚTI V NOUZOVÉM STAVU
UNICEF V ČESKÉ REPUBLICE
VÝZKUM MLADÉ HLASY 2020: DĚTI V NOUZOVÉM STAVU
Pandemie COVID-19 a související opatření jsou v novodobé historii lidstva zcela výjimečné. Školní třídy
se během pandemie uzavřely 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.
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.
45 % českých dětí trávilo během nouzového stavu učením více času než obvykle. Učení doma děti přitom
pociťovaly jako méně efektivní. 62 % dětí uvedlo, že mají příliš domácích úkolů. Tento pocit byl nejsilnější
u dětí rodičů z rodin s nižším příjmem. Chození do školy chybí 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 trávila na internetu 3 až 4 hodiny denně, 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 %.

VĚTŠINA DĚTÍ UVÁDÍ, ŽE
ATMOSFÉRA V RODINĚ JE
VÝBORNÁ NEBO DOBRÁ (87 %)

Nejčastěji šitím roušek
a zajištěním nákupů seniorům

Vidět se s kamarády

86,9

Chodit venku bez roušky

69,9
59,1
49,2

Chodit ven

Návštěva koncertů, kina, divadla

39,8

Provozování koníčků

38,5

Provozování sportů

37,3

Vidět se s širší rodinou
Být chvíli bez rodičů

0,8 Nic mě netrápí
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UČENÍ DOMA:
DĚTI SE MÉNĚ NAUČÍ
Doma se toho naučím spíš míň

45
15

Doma se toho naučím výrazně méně
Doma se toho naučím výrazně více

Chodit do školy

40,5

28,9

18

71

PĚTINA DĚTÍ SE ZAPOJILA
DO POMOCI OSTATNÍM

DĚTI NEJVÍCE TRÁPÍ,
ŽE SE NEMOHOU VIDĚT
S KAMARÁDY

45 % českých dětí trávilo během nouzového stavu učením
více času než obvykle. Učení doma děti přitom pociťovaly jako
méně efektivní. 62 % dětí uvedlo, že mají příliš domácích úkolů.

m
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Ve srovnání se situací před nouzovým
stavem je ale o něco horší.

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.

POCIT ŠTĚSTÍ
JE SPOJEN
S KAMARÁDY
A RODINOU

Doma se toho naučím spíš více

6
12
22

Doma se toho naučím přibližně stejné množství

62 % dětí
má pocit, že má příliš
domácích úkolů

1011

dotázaných
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POMOC 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 poskytla také jednorázovou materiální pomoc nejpotřebnějším rodinám v Česku. 8. dubna
2020 pracovníci UNICEF ČR připravili a distribuovali 1 500 balíčků s hygienickými a ochrannými potřebami
pro děti v okresech s nejvyšší nákazou COVID-19. Každý balíček obsahoval látkovou dětskou roušku pro
opakované použití, dvě mýdla, rodinné balení dezinfekčního 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 dětmi v Uničově, Litovli, Litoměřicích, Českém Krumlově a na Domažlicku.
S distribucí pomohla také iniciativa PILOTI LIDEM, konkrétně pilot Vít Novák.
Mnoho českých rodičů karanténa postavila do nečekané situace, kdy museli řešit řadu praktických věcí
a často si nevěděli rady, jak s dětmi o epidemii mluvit. Proto český UNICEF zveřejnil na webu unicef.cz osm
doporučení, jak s dětmi o epidemii mluvit a jak jim poskytnout potřebnou psychickou oporu.
V prodejně v Rytířské ulici UNICEF zřídil přechodnou výdejnu dětských roušek, mýdel a hygienických potřeb
pro potřebné 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 kampaně se zapojila řada osobností, mezi
nimi herci Jan Přeučil 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 Maršálek.
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 vyjádřit svůj názor na mimořádnou situaci,
které postihla Českou republiku, a na konkrétní změny, které pandemie přinesla do života jejich rodin.
Letošní výzkum volně navazuje na dřívější 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 ministerstvům a institucím, které se v České republice situací dětí zabývají.

20

Pracovníci UNICEF připravili 1500 balíčků s hygienickými
a ochrannými potřebami pro děti v okresech s nejvyšší
nákazou COVID-19. © UNICEF ČR
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S přepravou 280 kg ochranných a hygienických potřeb
pro děti a rodiny v Českém Krumlově letadlem Cessna
F172H OK-OKB pomohl pilot a dobrovolník Vít Novák.
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KALENDÁŘ AKCÍ 2020

Distribuce
hygienických
balíčků dětem
v nouzi

Grand
Restaurant
Festival

Výsledky
výzkumu
Mladé hlasy
2020

Den
Přátel dětí
UNICEF

Kampaň
One
Love

Charitativní
večeře
v libanonské
restauraci El Emir

Setkání
partnerů
UNICEF

11. 1.

Světový
den dětí

9. 4.

7. 5.

1. 6.

16. 7.

20. 11. 24. 11.
20. 4.

29. 5.

23. 6.
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Light Up Blue
v Česku

Dodání balíčků
dětem uprchlíků
v Kostelci nad
Orlicí a Havířově

Setkání
s ministrem
na MZV ČR

Stand-up
pro UNICEF

1. 12.

31. 7. 7.–30. 9.

Zástupci FTV
Prima přebírají
certifikát
Spotová kampaň
Přátelé dětí
UNICEF na FTV
Prima

Finále soutěže Tvoje
tvář má známý hlas

10. 9.

18. 2.
1.–31. 1.

Aukce panenek
pro UNICEF

Kampaň Marta
Jandová přeje
pro UNICEF

Patronkou aukce
je Liběna Rochová

Jitka Čvančarová
a Albert Černý
zazpívali pro UNICEF

Spotová kampaň
na pomoc
Libanonu na ČT
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PARTNERSTVÍ

PODĚKOVÁNÍ
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY – FOK

Finanční podpora

Věcná podpora

Rodina zpěváka Boba Marleyho ve spolupráci s UNICEF a mezinárodními
hudebními producenty vydala v červenci novou verzi legendární písně
One Love, jejímž cílem je znásobit lidskost a solidaritu vyvolanou pandemií COVID-19. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který
je partnerem UNICEF od roku 2014, zahrál instrumentální verzi písně
One Love jako přídavek na slavnostním zahájení 86. sezóny v Pražském
senátu. Úpravu pro orchestr udělal dirigent a aranžér Jan Kučera.

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.

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

UNIVERZITA KARLOVA
V červnu uzavřel český UNICEF partnerství s Univerzitou Karlovou. Obě
instituce podpisem smlouvy stvrdily svůj společný 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.
Univerzita Karlova se bude aktivně podílet při realizaci kampaní UNICEF,
a to prostřednictvím publikační, odborné či přednáškové činnosti. Studenti
UK rovněž získávají možnost stáží v UNICEF

ČESKÝ KRUMLOV JAKO MĚSTO PŘÁTELSKÉ K DĚTEM
Česká pobočka UNICEF prohloubila spolupráci s Českým Krumlovem,
který by se mohl stát prvním Městem přátelským 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 úrovni. Jedná se o prostředí, kde jsou děti chráněny před riziky
násilí a zneužívání, mají přístup ke kvalitním sociálním službám, k inkluzivnímu a participativnímu vzdělávání a mohou rozvíjet své dovednosti.
Děti zde také mohou vyjadřovat své názory a ovlivňovat rozhodnutí, která
se jich dotýkají, a tak se podílet na rodinném, kulturním, komunitním
a společenském životě.

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

POČÍTAČE DĚTEM
Pandemie COVID-19 na jaře uzavřela školy v celkem 188 zemích světa.
Celá 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 nemohou svým dětem poskytnout techniku pro jejich
studium. Kromě toho také organizuje dobrovolníky, 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, který žije s maminkou a mladším bratrem. Dosud si
Alex musel ve škole vyzvedávat vytištěné učivo a úkoly na celý týden.
Díky projektu Počítače dětem Alex dostal notebook, aby se mohl se připojit
k výuce a dělat úkoly bez omezení.
Vzdělávání dětí je pro UNICEF prioritou. Navzdory pandemii je potřeba
zajistit, aby mohly ve výuce pokračovat i ty nejpotřebnější děti.

24

VZ 2020 | UNICEF

VZ 2020 | UNICEF

25

HOSPODAŘENÍ
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ROZVAHA PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 23.12.2020

´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky

ˇ
´ vybor
´
Cesky
pro UNICEF

IČO

ˇ ´ 539
Rytírska
Praha
11000

15888177

Označení

AKTIVA

a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2.

Software

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)
(součet A.I.1. až A.I.7.)

3.

Ocenitelná práva

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

1.

Pozemky

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

3.

Stavby

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(součet A.II.1. až A.II.10.)

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Podíly - podstatný vliv

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4.

Zápůjčky organizačním složkám

5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(součet A.III.1. až A.III.6.)

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

1

2

771
462
0
259
0

948
743
0
644
0

50
0
153
0
1 880
0
0
202
686
0
0
992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

99
0
0
0
1 921
0
0
202
686
0
0
1 033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ˇ 15888177
IC:

ˇ 15888177
IC:

Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

a

b

1

2

A. IV.

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem

(součet A.IV.1 až A.IV.11.)

1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

2.

Oprávky k softwaru

3.

Oprávky k ocenitelným právům

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

6.

Oprávky ke stavbám

7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
movitých věcí

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B.

Krátkodobý majetek

B. I.

Zásoby celkem

1.

Materiál na skladě

2.

Materiál na cestě

3.

Nedokončená výroba

celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

4.

Polotovary vlastní výroby

5.

Výrobky

6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

8.

Zboží na cestě

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

1.

Odběratelé

2.

Směnky k inkasu

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

4.

Poskytnuté provozní zálohy

5.

Ostatní pohledávky

(součet B.I.1. až B.I.9.)

(součet B.II.1. až B.II.19.)

6.

Pohledávky za zaměstnanci

7.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty

-1 571

-1 716

0
-259

0
-252

0
-50
0
-51
-234
0
0
-977
0
90 450
422
27
0
0
0
0
0
395
0
0
5 440
1
0

0
-75
0
-63
-347
0
0
-979
0
95 132
424
91
0
0
0
0
0
333
0
0
5 355
52
0

0
101
0
0
0
0
0
0

0
13
0
-1
0
0
0
0
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11. Ostatní daně a poplatky

0

0

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

0
0

0
0

5 342
0
0
-4
0
0
84 547
118
112
84 317
0
0
0
0
41
41
0
91 221

5 291
0
0
0
0
0
89 350
165
45
89 140
0
0
0
0
3
3
0
96 080

13.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních
samosprávných celků

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

1.

Peněžní prostředky v pokladně

2.

Ceniny

3.

Peněžní prostředky na účtech

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

6.

Ostatní cenné papíry

7.

Peníze na cestě

B. IV.

Jiná aktiva celkem

1.

Náklady příštích období

2.

Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

(součet B.III.1. až B.III.7.)

(součet. B.IV.1. až B.IV.2.)

(A. + B.)
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Označení

PASIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

Označení

PASIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

3

4

a

b

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

(A.I. + A.II.)

10 208

10 184

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

(A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)

10 208
4 061

10 184
4 061

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

6 147
0
0
0
0
0
81 013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81 013
809
0
0

6 123
0
0
0
0
0
85 896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 896
907
0
0

18. Krátkodobé úvěry

0
526
0
157
0
70
0
0
0
0
0

0
550
0
169
0
74
0
0
0
0
0

1.

Vlastní jmění

2.

Fondy

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

(A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)

1.

Účet výsledku hospodaření

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

1.
B. II.

(B.I.1.)

Rezervy
Dlouhodobé závazky celkem

1.

Dlouhodobé úvěry

2.

Vydané dluhopisy

3.

Závazky z pronájmu

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

6.

Dohadné účty pasivní

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

B. III.

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

Krátkodobé závazky celkem

1.

Dodavatelé

2.

Směnky k úhradě

3.

Přijaté zálohy

4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

(součet B.II.1. až B.II.7.)

(součet B.III.1. až B.III.23.)

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

19. Eskontní úvěry
20. Vydané krátkodobé dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy
22. Dohadné účty pasivní
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
B. IV.

Jiná pasiva celkem

1.

Výdaje příštích období

2.

Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Sestaveno dne: 25.2.2021

Právní forma účetní jednotky

(součet B.IV.1. až B.IV.2.)

(A. + B.)

VZ 2020 | UNICEF

0
144

0
0
0
0
79 365
0
0
0
0
91 221

0
0
0
0
84 052
0
0
0
0
96 080

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

ˇ ˇ
´
Alzbeta
Holmanova

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

tel.:

32

0

0
86

17. Jiné závazky

Předmět podnikání

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

15888177

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2020

´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

NÁKLADY
b

Spotřebované nákupy a nakupované služby
(součet A.I.1. až A.I.6.)

2.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
Prodané zboží

3.

Opravy a udržování

4.

Náklady na cestovné

5.

Náklady na reprezentaci

6.

Ostatní služby

3

476

476

447

447

3

3

69

69

7

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
(součet A.II.7. až A.II.9.)

8 639

7 634
0

0

0

0

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

0

0

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

0

0

Osobní náklady

(součet A.III.10. až A.III.14.)

6 988

6 988

10. Mzdové náklady

5 387

5 387

11. Zákonné sociální pojištění

1 474

1 474

0

0

127

127

0

0

2

2

2

2

12. Ostatní sociální pojištění
13. Zákonné sociální náklady
14. Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky

A.IV.

(A.IV.15.)

15. Daně a poplatky
A.V.

Ostatní náklady

(součet A.V.16. až A.V.22.)

1 036

1 036

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

0

0

17. Odpis nedobytné pohledávky

0

0

18. Nákladové úroky
19. Kursové ztráty
20. Dary
21. Manka a škody
22. Jiné ostatní náklady

317

317
317

0

0

25. Prodané cenné papíry a podíly

0

0

26. Prodaný materiál

0

0

Poskytnuté příspěvky

(A.VII.28.)

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami
Daň z příjmů

(A.VIII.29.)

29. Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. +
A.VII. + A.VIII.)

0

0

83 575

83 575

83 575

83 575

0

0

0
100 554

0
3

100 557

7 637

Změna stavu zásob vlastní činnosti

A.III.

celkem
3

7
3

7.

A.II.

hospodářská
2

317

28.
A.VIII.

hlavní
1

24. Prodaný dlouhodobý majetek

A.VII.

celkem
3

hospodářská
2

8 636

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
(součet A.VI.23. až A.I.27.)

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

Činnost
hlavní
1

Činnost

23. Odpisy dlouhodobého majetku

ˇ ´ 539
Rytírska
Praha
11000

a

1.

b

A.VI.

Název a sídlo účetní jednotky

15888177

A.I.

NÁKLADY

a

ˇ
´ vybor
´
Cesky
pro UNICEF

IČO

Označení

Označení

0

0

14

14

431

431

0

0

591

591

ˇ
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LIDÉ UNICEF ČR
Tým UNICEF ČR

15888177
Označení

VÝNOSY

a

b

hlavní
1

Provozní dotace

B.I.
1.
B.II.

Přijaté příspěvky

2 150

2 150

(součet B.II.2. až B.II.4.)

96 879

96 879

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

3.

Přijaté příspěvky (dary)

4.

Přijaté členské příspěvky

B.IV.

Ostatní výnosy

2 150

14

14

96 857

96 857

8
918
(součet B.VI.5. až B.VI.10.)

8
41

959

569

569

0

0

5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

6.

Platby za odepsané pohledávky

0

0

7.

Výnosové úroky

11

11

8.

Kursové zisky

57

57

9.

Zúčtování fondů

0

0

501

501

10. Jiné ostatní výnosy
B.V.

celkem
3

2 150

2.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

hospodářská
2

(B.I.1.)

Provozní dotace

B.III.

Stav k 19. 5. 2021

Činnost

(součet B.V.11. až B.V.15.)

0

0

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodeje majetku

0

0

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

0

0

13. Tržby z prodeje materiálu

0

0

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

0

0

0

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)

0

100 516

41

100 557

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-38

38

0

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-38

38

0

Sestaveno dne:

25.2.2021

Právní forma účetní jednotky

Výkonná rada UNICEF ČR
Rosa Šimberská – předsedkyně (odborník na PR a práva dítěte)
Vít Bělohradský (kameraman, režisér a producent, spoluzakladatel společnosti FRMOL production)
Jiří Cívka (Senior PR Manager CZ & SK AXA Česká republika)
Gita Fuchsová (emeritní velvyslankyně ČR v Ghaně a dalších 9 přiakreditovaných zemích)
Jan Jirák (mediální teoretik, překladatel a publicista působící mj. na FSV UK v Praze a na MUP)
Anna Marková (společník a jednatel společnosti ARSAKTA)
Kateřina Tučková (Research Director v komunikační agentuře McCann Praha)

Revizní komise
Tímea Barák (hlavní analytik Sekce řízení rizik a podpory obchodů v České národní bance)
Miloslava Nováková (ředitelka Corporate Affairs pro Česko a Slovensko v mediální skupině MAFRA)
Irena Ondrová (předsedkyně Dozorčí rady Filharmonie B. Martinů ve Zlíně)
Matěj Komora (vrchní právník pro řízení rizik České národní banky)

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

ˇˇ
´ SPOLEK
POJISTOVACI

ˇ ˇ
´
Alzbeta
Holmanova

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

ˇ
Cinnosti ostatních organizací j. n.

Pavla Gomba – výkonná ředitelka
Alena Benešová – Direct Mail Assistant
Monika Čadová – Legacy Coordinator
Hana Čermáková – Direct Marketing Manager
Aleš Foltýnek – Event & Volunteers koordinátor
Milena Grödlová – účetní a mzdová agenda
Jolana Kreisingerová – Pledge Loyalty Manager
Marie Kuntová – asistentka ředitelky
Eva Langerová – Corporate Partnerships Manager
Miroslav Svatoš – koordinátor projektu Face to Face
Lucie Štěpánková – Communication Officer
Lucie Vanderberg – Inspired Gifts Manager
Alena Vodičková – Sales Manager
Marcela Zmrhalová – Direct Mailing Manager

tel.:

linka:

ˇ
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VÝSLEDKY PRÁCE UNICEF
COVID-19
3 miliardy lidí jsme oslovili v rámci osvěty
o prevenci šíření COVID-19

30,5 milionu novorozenců
přišlo bezpečně na svět

2,6 milionu zdravotníků obdrželo osobní
ochranné pomůcky

17 milionů dětí v krizových situacích
jsme proočkovali proti spalničkám

301 milionů dětí jsme podpořili
v distančním vzdělávání

5 milionů dětí jsme vyléčili
z těžké akutní podvýživy

VZDĚLÁNÍ

VZ 2020 | UNICEF

PITNÁ VODA A HYGIENA

48 milionů dětí získalo přístup
k základnímu vzdělání

17 milionů lidí získalo
přístup k nezávadné vodě

43 milionů dětí obdrželo školní
pomůcky a výukové materiály

13,4 milionu lidí získalo přístup
k hygienickému zázemí

7,7 milionu dětí se účastnilo neformálních
vzdělávacích programů

56 zemí připravilo plány na
ochranu dětí v krizových situacích

OCHRANA

38

ZDRAVÍ

HUMANITÁRNÍ POMOC

47,2 milionu dětí a rodičů jsme
poskytli psychosociální podporu

zasahovali jsme během
102 přírodních katastrof

21,2 milionu dětí v 57 zemích bylo
při narození zaregistrováno

reagovali jsme na 211 krizí
v oblasti veřejného zdraví

6 milionů dívek obdrželo informace
o prevenci dětských sňatků

pomáhali jsme během
38 výživových krizí

VZ 2020 | UNICEF

39

Pro každé dítě.
Kdokoliv je.
Kdekoliv žije.
Každé dítě si zaslouží zdravé dětství
a šanci na lepší budoucnost.
Proto je tu UNICEF.
Pracujeme neustále.
Ve 193 zemích světa.
Na nejméně dostupných místech,
kam by se pomoc jinak nedostala.
Zůstáváme až do konce.
A nikdy se nevzdáme.

UNICEF Česká republika
Rytířská 539/31
110 00 Praha 1
+420 257 320 244
unicef@unicef.cz
www.unicef.cz
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