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Vážení přátelé, milí příznivci,

Dětský fond OSN – UNICEF si v roce 2021 připomněl 75. výročí svého založení. Na počát-
ku našeho příběhu byly miliony dětí v Československu a dalších zemích Evropy, které se po 
zničující válce ocitly bez střechy nad hlavou, bez rodičů, bez ochrany před hladem, zimou 
a nemocemi. UNICEF jim a také milionům dalších dětí v následujících dekádách přinesl 
šanci na život, na zdraví, vzdělání a lepší budoucnost. 

Naše poslání však v současnosti není o nic méně aktuální: každý den v nejchudších oblas-
tech světa umírá 13 800 dětí na podvýživu a nemoci, které lze léčit nebo jim lze zabránit 
očkováním. Dva roky od chvíle, kdy se světem začala šířit pandemie covid-19, zůstává život 
stovek milionů dětí převrácený naruby. Rodiny se potýkají s finanční krizí. Školní výuka 
a zdravotní péče byly omezeny nebo zcela zastaveny. Miliony dětí ve světě potřebují naši 
pomoc. 

Práce UNICEF v terénu je možná pouze díky laskavé podpoře našich dárců a příznivců. 
Díky ní mohou naši pracovníci okamžitě poskytovat neodkladnou humanitární pomoc 
v krizových situacích přírodních a válečných katastrof i v těch nejodlehlejších oblastech. 
Dlouhodobé programy zaměřené na osvětu, vzdělání a rozvoj kvalifikace dávají dětem šan-
ci na lepší život. Investice do dětí je tou nejlepší, jakou můžeme udělat jako rodiče, společ-
nost i celé lidstvo. 

UNICEF pomáhá přežít těm nejohroženějším dětem v oblastech humanitárních krizí, vá-
lečných konfliktech a v nejchudších zemích světa a zajišťuje jim šanci na lepší budoucnost.
Pracujeme všude tam, kde je to třeba. Efektivní kampaně proti infekčním nemocem rozvíjí-
me už od samotných počátků naší činnosti. Děti do škol vracíme již od roku 1961. S dětmi 
jsme zůstali i při vlně tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 nebo v roce 2010, kdy udeřilo 
zemětřesení na Haiti. Do svých činností nyní zapojujeme moderní technologie – do obtížně 
dostupných oblastí posíláme drony a a pomocí mobilních telefonů zlepšujeme zdravotní 
péči a spojování rodin během krizových situací.
Za uplynulých 75 let se podařilo dosáhnout významných zlepšení v životech milionů strá-
dajících dětí: úmrtnost dětí mladších 5 let se v posledních 30 letech podařilo snížit o 60 %, 
2 miliardy lidí v posledních 20 letech získaly přístup k pitné vodě, dětská obrna je již téměř 
vymýcena. Jenom v roce 2020 jsme 5 milionů dětí vyléčili z akutní podvýživy, 17 milionů 
dětí jsme očkováním ochránili před spalničkami, 301 milionům dětem jsme zajistili dis-
tanční vzdělávání. 
Jsme vděční za všechny životy dětí, k jejichž záchraně UNICEF přispěl. Nesmíme ale zapo-
mínat na to, že důvody, proč před 75 lety vznikl, stále trvají.
Děkujeme, že můžeme počítat s Vaší pomocí!

75 let UNICEF: miliony zachráněných dětí, 
inovace v pomoci a řešení globálních problémů 
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První pohlednici UNICEF namalovala v roce 
1949 pod vedením učitele Josefa Bartušky 
tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova jako 
poděkování za potravinovou pomoc. Vznikla 
tak celosvětová tradice pohlednic a blahopřání 
UNICEF, kterých se prodaly již desítky milionů. 
Na fotografii ze současnosti (vlevo) autorka po-
hlednice s pracovníkem UNICEF.

Za každý zachráněný život:
děkujeme!

Pavla Gomba,
ředitelka UNICEF ČR

1946 1949 1953 1965 1989 1994 2014 2020 2021

1946 – 11. prosince 1946 
vzniká usnesením Valného 
shromáždění OSN Dětský 

fond OSN (UNICEF).

1949 – Nákladem čtyř tisíc 
kusů je jako první pohlednice 
UNICEF vydána kresba Jitky 
Samkové z Československa.

1953 – UNICEF se stává 
stálou organizací OSN, 
programy se zaměřují 

na výživu dětí.  

1965 – UNICEF 
získává Nobelovu 

cena za mír.

1989 – OSN přijímá 
Úmluvu o právech dítěte, 

která je základem pro 
programy UNICEF. 

1994 – UNICEF vyvíjí 
soupravu Škola v krabici 

pro vzdělávání dětí 
v humanitárních krizích.

2014 – UNICEF spouští 
platformu RapidPro pro sdílení 
dat v reálném čase a propojení 

se záchrannými systémy. 

2020 - UNICEF se stává 
partnerem roli v globální 

reakci na covid-19 
v iniciativě COVAX. 

2021 – UNICEF pomáhá dětem 
v 193 zemích světa, včetně Afghá-
nistánu, Jemenu, Sýrie, Myanmaru 

a dalších krizových oblastí.
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Děti během pandemie
Probíhající pandemie covid-19 a s ní spojené opakované lockdowny a distanční výuka výrazně ovlivnily životy dětí. V roce 2020 jsme na tyto 
dopady poukázali výzkumem Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu, který pro českou pobočku provedla agentura STEM/MARK. Výsledky 
studie odhalily, že dětem chyběl kontakt s vrstevníky, měly často problémy s distanční výukou a nouzový stav nejvíce dopadl na děti z nej-
chudších rodin. Téměř polovina dětí trávila víc času učením než obvykle, ale zároveň učení doma děti přišlo méně efektivní. 

V názorech na on-line výuku se děti roz-
dělily na dvě téměř shodné poloviny – jed-
né učení z domova vyhovovalo, druhé ne. 
Počítač nebo tablet mělo k dispozici téměř 
každé dítě. Nejvíce dětem při on-line výuce 
chyběl vlastní prostor a ticho – tyto nedo-
statky zmiňovaly častěji děti, které mají více 
sourozenců.

Pomoc druhým považuje za důležitou 
9  z  10 českých dětí. Přibližně polovina 
z nich se snaží pomáhat co nejčastěji, druhá 
polovina přiznává, že se k takové pomoci 
dostane spíše málokdy. Za nouzového sta-
vu v roce 2020 pomáhalo druhým 25 % dí-
vek a 17 % chlapců. Nejvíce děti šily roušky 
a pomáhaly seniorům s nákupy.

Oproti minulému roku jsou děti k dů-
sledkům pandemie mnohem skeptičtější. 
V roce 2020 vnímala změnu k horšímu ani 
ne polovina dětí, letos je to 61 %. Minulý 
rok čtvrtina viděla změnu k lepšímu, letos 
se jedná o pouhých 11 % dětí. Špatné pocity 
převažují u starších dětí.

Závěry výzkumu by měly být stále inspirací 
a výzvou pro rodiče, učitele, zdravotníky, 
pro nás všechny, abychom dětem naslou-
chali, mluvili s nimi a brali je vážně. Na-
ším prvořadým zájmem by měla vždy být 
ochrana dětí a naplňování jejich potřeb.

UNICEF se celosvětově zasazuje za to, 
aby se k uzavírání škol přistupovalo až 
poté, kdy jsou vyčerpány všechny další 
lokální možnosti ochrany před šířením 
pandemie. V březnu 2021 proto před 
sídlem OSN v New Yorku vytvořil insta-
laci zvanou „Pandemická třída“. Ta měla 
za účel poukázat na probíhající krizi, 
která omezuje přístup ke vzdělávání mi-
lionům dětí. Instalace se skládala ze 168 
prázdných lavic. Každá jednotlivě měla 
symbolizovat jeden milion dětí žijících 
v zemích, kde školy byly zavřené téměř 
od prvních lockdownů. 

Instalace prázdných lavic před sídlem OSN v New Yorku zvaná „Pandemická třída“ byla výzvou pro světové vůdce, aby během pandemie 
zachovali přístup ke vzdělání pro všechny děti. UNICEF věří, že každé dítě má právo na dostupné, kvalitní a bezplatné základní vzdělání.

Názory českých dětí na jejich život, rodi-
ny, společnost i prožívání pandemie nás 
zajímaly i v roce 2021. Ve výzkumu Mladé 
hlasy 2021 děti stejně jako v předchozím 
roce zmiňovaly, že jim nejvíce chybělo 
vídání se s kamarády. Starší děti trápilo 
rušení kulturních akcí a chlapci si častě-
ji stěžovali na to, že nemohli provozovat 
sporty.
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Jak ti vyhovovala 
on-line výuka 

z domova během 
pandemie?
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Co tě během pandemie 
nejvíce, trápilo, co ti 

chybělo?

Studii realizovala agentura 
STEM/MARK. Šetření proběhlo 

v červenci, srpnu a září 2021 na 
426 dětech ve věku 9–17 let. 
Data byla získávána osobním 

rozhovorem s dětmi v jejich 
domácím prostředí.
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Na podzim 2021 UNICEF s místními úřady vyjednal vel-
kou očkovací kampaň proti dětské obrně. Afghánistán má 
příležitost k úplnému vymýcení dětské obrny – k roku 2020 
byl v zemi hlášen pouze jeden případ. Obnovení očkování 
je klíčové pro prevenci propuknutí této smrtelné nemoci 
a pro snížení rizika přeshraničního a mezinárodního pře-
nosu. Během kampaně byla také dětem ve věku 6 až 59 mě-
síců poskytována doplňková dávka vitaminu A. UNICEF 
v roce 2021 také podpořil očkování proti covid-19, ne-
mocnicím a školám poskytoval prostředky na mytí rukou 
a vedl rozsáhlou osvětovou kampaň zaměřenou na místní 
komunity.

UNICEF v Afghánistánu v roce 2021 zajistil 
(údaje k listopadu 2021):
 léčbu akutní podvýživy pro 295 944 dětí mladších 5 let
 očkování proti covid-19 pro 4,4 milionu lidí
 očkování proti spalničkám pro 653 871 dětí mladších 5 let
  očkování proti dětské obrně pro 28,1 milionu dětí mlad-
ších 5 let

 pitnou vodu pro 311 061 milionu lidí
 školní docházku 758 701 dětem

Čeští dárci podpořili Afghánistán v roce 2021 částkou 
2 536 600 Kč – děkujeme!

reportů pouhých 20 dní. Dětské nevěsty mají větší prav-
děpodobnost, že zažijí domácí násilí, diskriminaci a zneu-
žívání. Náchylnější jsou také ke komplikacím při těhoten-
ství a porodu. V reakci na situaci UNICEF v Afghánistánu 
zvyšoval povědomí o důsledcích dětských svateb.

Přibližně 10 milionů dětí v Afghánistánu potřebuje k přežití humani-
tární pomoc. Kvůli omezenému přístupu ke stravě a nezávadné vodě 
UNICEF odhadl, že v roce 2022 bude těžce podvyživené 1 ze 2 dětí 
mladších 5 let. Deseti milionům dětí hrozí, že nebudou moci chodit 
do školy, pokud bude pokračovat extrémní chudoba učitelů, kteří ne-
dostávají výplatu.  
UNICEF pracuje v Afghánistánu více než 70 let. Má zastoupení v ka-
ždém regionu v zemi. Za tuto dobu vybudoval komunitní sítě a získal 
si důvěru všech místních partnerů, které potřebuje k úspěšné realiza-
ci programů pomoci dětem. UNICEF má v zemi 13 pracovišť a řadu 
partnerů, kteří nás podporují v dodávkách humanitární pomoci těm 
nejzranitelnějším.
V krizi UNICEF zmobilizoval humanitární zásoby, distribuoval hygi-
enické soupravy, dopravoval pitnou vodu a zajišťoval léčbu pro pod-
vyživené děti. Plošně se používal U-Report, bezplatná služba založená 
na textových zprávách, která umožňuje zeptat se přímo obyvatel, co 
potřebují. Dne 19. října 2021 jsme doručili do Kábulu 40 tun zdravot-
nického materiálu, který pomohl zajistit nezbytnou léčbu pro 10 tisíc 
lidí trpících dehydratací způsobenou nemocemi ze závadné vody.
Za posledních 20 let bylo v Afghánistánu dosaženo obrovského po-
kroku ve vzdělávání dětí, zejména dívek. Počet dětí navštěvujících 
školu se jen od roku 2021 zvýšil z 1 milionu na 10, včetně 4 milionů 
dívek. UNICEF dělal vše pro to, aby se situace nadále zlepšovala na-
vzdory krizi. Probíhala intenzivní vyjednávání s místními autorita-
mi, ve kterých jsme prosazovali, aby dívky mohly nadále chodit do 
školy. Zakládali jsme také komunitní třídy v oblastech bez škol, pro-
střednictvím kterých jsme oslovili více než 150 tisíc dívek, které se 
předtím vzdělávat nemohly.
Jako následek chudoby a všudypřítomné nouze se v Afghánistánu 
také zvýšil počet dětských svateb. Nejmladším nevěstám je podle 

V Afghánistánu vracíme dívky do škol
18měsíční Amina 
se léčila s těžkou 
akutní podvýživou 
v terapeutickém 
centru podporo-
vaném UNICEF, 
které je v nemocnici 
v Herátu. 

Chlapec v Herátu dostává 
svou dávku vakcíny proti dět-
ské obrně. UNICEF poskytuje 
očkovací látky, chladicí za-
řízení a další vybavení a rozši-
řuje povědomí o důležitosti 
očkování. 

Dívky z Afghánistá-
nu mohly po jednání 
s místními autorita-
mi opět chodit do 
školy.

Pracovník UNICEF ve čtvrti 
Jebrail v Herátu vysvětluje 
rodičům a dětem, jak se 
chránit proti covid-19. 

Zásoby léků 
a zdravotnické-
ho materiálu od 
UNICEF dorazily 
19. října do Ká-
bulu. 

Dvouletá Fatima ve zdravot-
nickém centru, kde UNICEF 
pomáhá při očkování, výživě 
a zdravotní péči. Očkování 
zde podstoupí v průměru 
120 dětí za den. 
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Druhá vlna pandemie covid-19 v Indii, která vyvrcholila v dubnu 2021, udeřila 
trojnásobnou silou a šířila se mnohem rychleji než první. Nemocnice a zdra-
votní centra byly v dubnu a květnu kriticky přeplněné. Tato vlna byla obzvláště 
zničující, protože s virem bojovalo mnoho dětí a mladých lidí. V průběhu kri-
ze se také řada lidí odstěhovala z měst na venkov, protože ve městech ztratila 
živobytí. Stovky dětí přišly o rodiče. 
UNICEF posílil testování, očkování a trasování nakažených, aby zajistil do-
stupnost primární zdravotní péče. Posilovali jsme i krizovou komunika-
ci a šířili osvětu ohledně nutnosti očkování pro ty, kteří váhali. Půl milionu 
zdravotníků jsme proškolili na identifikaci a práci s covid pozitivními paci-
enty. Vytvořili jsme také sérii webinářů zaměřených na psychosociální zdraví 
a pohodu a spolu s Institutem pro duševní zdraví a neurovědu jsme pomohli 
spustit aplikaci Share Care, která poskytuje on-line podporu duševního zdra-
ví. Zajistili jsme také více než 11 000 souprav s ochrannými pomůckami pra-
covníkům indické dětské linky, aby mohli i nadále pomáhat dětem v nouzi.
UNICEF působí v Indii dlouhodobě. Díky fungující infrastruktuře a odbor-
ným znalostem jsou týmy UNICEF na 14 pracovištích po celé Indii připrave-
ny zajistit a distribuovat nezbytnou humanitární pomoc tam, kde je právě nej-
více zapotřebí. Ve všech státech také poskytuje poradenství a podporu týkající 
se bezpečnosti dětí v ústavní péči.

UNICEF v Indii při druhé vlně covid-19 zajistil (údaje k září 2021):
  26 továren na výrobu kyslíku
  6 728 kyslíkových koncentrátorů
  512 velkokapacitních nosních kanyl s vysokým průtokem do nemocnic 
v celkem 10 indických státech

  173 RT-PCR přístrojů do laboratoří v celkem 25 indických státech
  chladicí a skladovací zařízení v celkem 523 okresech
  10,5 milionu osobních ochranných pomůcek
  ochranu a péči pro celkem 7 661 dětí, které v důsledku pandemie osiřely

Rok 2021 byl pro děti v Bhútánu náročný. Pandemie uzavřela ško-
ly, školky a centra pro děti na téměř celý rok. Chudoba a sociální 
izolace zvýšily napětí v domácnostech a vystavily děti většímu rizi-
ku fyzického, emocionálního a sexuálního zneužívání.
UNICEF se proto v maximální míře soustředil na podporu so-
ciálních pracovníků a terénní práce přímo v komunitách, včetně 
partnerství s buddhistickými kláštery, kde v současnosti vyrůstá 
9 000 chlapců a dívek, z nichž některým je pouhých pět let.
Díky pomoci českých dárců ve výši 2 213 400 Kč jsme pomohli 
vytvořit jednotky sociální péče ve všech 20 bhútánských okresech 
a vyškolili jsme 600 místních sociálních pracovníků, kteří působí 
přímo v první linii. Celkem 1 750 dětem, které se setkaly s násilím 
či zneužíváním, jsme zajistili pomoc, péči a podporu. Hlavní prio-
ritou je zajistit pomoc dětem se zdravotním postižením, dětem ži-
jícím v těžko dostupných komunitách a také dětem pastevců jaků, 
kteří žijí nomádským způsobem života vysoko v horách.
Základní zdravotnické a výživové služby pomohly zachránit živo-
ty 9 258 novorozenců a zajistily kvalifikovanou předporodní péči 
pro 10 396 nastávajících maminek.
Jako náhradu předškolního vzdělávání UNICEF zajistil rodi-
čovské programy, mýdla a domácí výukové sady pro 9 188 dětí 
ve všech 20 bhútánských okresech.
Pomoc z České republiky směřovala také do mobilních zdravot-
nických jednotek, podpory online výuky a budování zdrojů ne-
závadné vody v okresech Chukha, Haa a Paro. Na celkem 17 ve-
řejných místech po celé zemi jsme pomohli vybudovat bezplatné 
zázemí s nezávadnou vodou pro mytí rukou.
UNICEF v Bhútánu pracuje již od roku 1974. Česká pobočka zde 
programy na pomoc dětem podporuje nepřetržitě od roku 2003. 
Děkujeme za Vaši podporu!

Druhá vlna 
pandemie co-
vid-19 udeřila 
v Indii trojná-
sobnou silou. 

Zdravotní 
sestra očkuje 
proti covid-19 
ve městě Kar-
jan v Indii. 

Pracovník 
UNICEF připra-
vuje kyslíkové 
koncentrátory 
pro okamžitou 
distribuci v 
Novém Dillí.

Česká pomoc v Bhútánu

Do některých vysoko-
horských oblastí na 
severu země je léky 
a prostředky možné 
dostat pouze letecky. 
UNICEF kromě dodávek 
také školí místní zdra-
votníky, kteří zajišťují 
zdravotní péči v jednot-
livých komunitách.  

„Za novou umývárnu 
moc děkujeme. Díky 
zaškolení teď navíc 
dokážeme samy opravit 
rozbité vodovodní potru-
bí a kohoutky v našem 
ženském klášteře,“ říká 
18letá Sangay, která 
je jeptiškou v klášteře 
Tenchu Goenpa.

Při pandemii v Indii UNICEF léčil zdraví duševní i fyzické
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Základní zdravotnická 
střediska, jako toto ve 
vesnici Doonglagang, 
zajišťují nejenom ne-
zbytnou lékařskou péči 
o děti a jejich matky, ale 
také důležitou osvětu 
a prevenci. 
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Pro jednu z nejchudších zemí na světě byl rok 2021 rokem 
naděje, spojené s příchodem vakcín proti viru covid-19. 
UNICEF v Malawi pokračoval v programech zaměřených 
na osvětu, distribuci zdravotnických prostředků a také bu-
dování hygienického zázemí tam, kde doposud chybělo, 
zejména v příměstských a těžko dostupných venkovských 
oblastech.

Díky výživové osvětě v komunitách se počet dětí přijímají-
cích kvalitní a různorodou stravu zvýšil z 30,4 procenta na 
39,3 procenta. UNICEF pomohl více než 2,4 milionu stu-
dentů prostřednictvím programů zaměřených na kontinu-
itu výuky, stipendii pro dívky, školním nábytkem a obědy 
ve školních jídelnách. Protože pro udržení dětí ve škole je 
důležité zapojení jejich komunit, UNICEF zprostředkoval 
setkání mezi náboženskými a tradičními vůdci na téma 
prevence dětských manželství.

V roce 2021 UNICEF v Malawi pomohl postavit celkem 
106 „živých škol“, které mají nejenom potřebné zázemí pro 
studium, ale také rozvíjejí povědomí o životním prostředí 
a odpovědnost k němu.

Velkou pomocí v humanitárních programech je také vy-
užití nových technologií. V Malawi UNICEF využívá pro 
zajištění zdravotní péče v obtížně dostupných oblastech 
drony. Drony pomáhají například s dopravou základních 
léků a přepravují k vyšetření krevní vzorky i výsledky krev-
ních testů. Doručování humanitární pomoci do odlehlých 
oblastí je tak díky dronům levnější a rychlejší.

Příznivci a dárci z České republiky se na těchto progra-
mech podíleli částkou 2 154 350 Kč.

Prostředí, ve kterém děti žijí, je významně ovlivňuje. Zasazujeme se 
o  klimaticky šetrné vodovodní, hygienické a sanitační služby, prosa-
zujeme používání zdrojů udržitelné energie a hledáme řešení pro sni-
žování emisí a znečištění. Zajišťujeme, aby školy, které budujeme, byly 
energeticky udržitelné, šetrné k životnímu prostředí a odolné vůči pří-
rodním katastrofám. Jednou z oblastí, kde jsme zkombinovali řešení 
nadbytku plastového odpadu a vzdělávání, je Pobřeží slonoviny. 
Největší město Pobřeží slonoviny, Abidjan, denně vyprodukuje 288 tun 
plastového odpadu. Většina z něj končí na skládkách a znečišťuje vzduch, 
zemi i moře. Až 60 % onemocnění malárií, průjmem a zápalem plic 
u dětí je způsobeno nevhodným nakládáním s odpadem. Pouze 5 % plas-
tového odpadu, který je ze skládek většinou vybírán chudými sběrači, se 
recykluje. Pobřeží slonoviny bojuje také s nedostupností vzdělávání – cel-
kem 1,6 milionu dětí v zemi nemůže chodit do školy. Jedním z hlavních 
důvodů je nedostatek tříd.
UNICEF se rozhodl proměnit plastový odpad v materiál pro stavbu škol 
a ve spolupráci s firmou Conceptos Plasticos vybudoval přímo v zemi to-
várnu na levné a odolné cihly, které jsou vyrobeny pouze z plastu. Tímto 
způsobem v místě recykluje 9 200 tun odpadu za rok. Tyto cihly dávají 
cestu z chudoby milionům lidem, kteří z nutnosti sbírají plastový odpad, 
a zároveň poskytují tolik potřebné vzdělání všem dětem, které díky nim 
usednou do školních lavic. Vybudovat takovou školu trvá pouze pár týd-
nů a použít lze všechny typy plastů kromě PVC. Na jednu budovu s tří-
dami o 68 m2 je třeba 5 tun odpadu.
Pro první školy UNICEF použil dovezené cihly z Kolumbie a na otes-
tování materiálů postavil 42 tříd, latrín a stavebních jednotek. Po této 
pilotní fázi už jsou používány výhradně cihly vyrobené přímo v zemi 
z místního odpadu. UNICEF se do roku 2021 podařilo postavit již 
159 škol s 528 třídami z 874,5 tuny recyklovaného plastu. Tyto školy 
umožní docházku 7 950 dětem.

Žáci ze školy Mchoka 
v oblasti Salima si o 
přestávce myjí ruce v nové 
školní umývárně. UNICEF 
zde vybudoval šest nových 
zdrojů pitné vody pro obec 
a tři pro základní školu, 
kterou navštěvuje 
1 423 dětí. 

Dívka v Toumo-
di-Sakassou, 
centrální oblasti 
země, je šťastná, 
že může chodit 
do školy. Kvůli 
pandemii co-
vid-19 byly školy 
několik týdnů 
zavřené. 

Žáci se starají o úrodu 
a ovocné stromy na školní 
zahradě zřízené při škole 
Mchoka v oblasti Salima. 
Děti se na školních zahra-
dách učí hospodařit a jsou 
vedeny k odpovědnosti 
a ohleduplnosti 
vůči přírodě.

Nejúčinnější osvěta 
o prevenci šíření koronaviru 
je na úrovni vesnic 
a jednotlivých komunit. 
UNICEF ji rozvíjí díky síti 
místních dobrovolníků.

Stavba nové 
školy z recyklo-
vaného plastu ve 
městě Gouékolo 
na západě Po-
břeží slonoviny. 

Na předměstí 
Abidjanu si děti 
hrají na hřišti 
před svou novou 
školou vyrobe-
nou z recyklova-
ného plastu. 

Česká pomoc v Malawi Školy místo plastu
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Rychlá fakta
S Vaší pomocí jsme v uplynulém roce zajistili:

  46 836 tun terapeutické stravy Plum-
py’Nut

  178,4 milionu odčervovacích tablet
  583,6 milionu kapslí vitaminu A
  784 milionů tablet na zajištění 3,9 miliar-
dy litrů pitné vody
  1,9 miliardy dávek vakcín do 102 zemí, 
912,6 mi lionu injekčních stříkaček
  68 771 zdravotnických souprav do 
65 zemí

  101 755 škol v krabici do 57 zemí
  17,8 milionu moskytiér do 33 zemí, 
23,3 milionu léků proti malárii

  40,4 milionu dávek antibiotik pro léčbu 
zápalu plic u dětí mladších 12 měsíců do 
47 zemí

Jak je využita Vaše pomoc
UNICEF pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich roz-
voj, 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 a zneužíváním. 
Největší část pomoci v současnosti směřuje do nejchudších zemí a krizových oblastí zasažených 
přírodní nebo válečnou katastrofou.

Subsaharská Afrika – $ 2 429 mil. (42,5 %)

Střední východ a severní Afrika 
$ 1 469,9 mil. (25,7 %)

Asie – $ 984,6 mil. (17,2 %)

Evropa a střední Asie – $ 332,9 mil. (5,8 %)

Latinská Amerika a Karibik – $ 291,5 mil. (5,2 %)

Mezioblastní – $ 206,6 mil. (3,6 %)

Přežití a rozvoj dětí – $ 2 181,4 mil. (38,2 %)

Vzdělání dětí – $ 1 167,3 mil. (20,4 %)

Voda, hygiena, sanitace 
$ 1 121,8 mil. (19,6 %)

Ochrana dětí – $ 712 mil. (12,5 %)

Sociální začleňování – $ 532,6 mil. (9,3 %)

Celkem přímé programové výdaje: $ 5 715 mil.

Podle tematických priorit:

Přímé programové výdaje UNICEF v roce 2020

Podle geografických oblastí:

89,3 % Přímá pomoc dětem a podpora 
programů 

5,9 % Provoz a management

4,8 % Investice, fundraising a koordinace

Rozdělení celkových výdajů UNICEF, 2020:

a s. Afrik
a

89,3 %
Vašich příspěvků jde na 

programy pomoci dětem

UNICEF je jedinou organizací OSN, jejíž čin-
nost není financována z rozpočtu OSN, ale 
výhradně z dobrovolných příspěvků.

UNICEF je součástí dobrovolné mezinárod-
ní iniciativy IATI (International Aid Trans-
parency Initiative), jejímž cílem je transpa-
rentnost rozvojové pomoci a humanitárních 
zdrojů, včetně zajištění dostupnosti a srozu-
mitelnosti informací. Členstvím v IATI se 
neziskové organizace zavazují k transparent-
nímu vykazování veškeré své činnosti, jež je 
průběžně monitorována.

Největší sklad humanitárních zásob na světě patří UNICEF a nachází se v Kodani. Pomůcky, které 
zachraňují životy, sundávají roboti ve skladu až z výšky 12 metrů. Ty jsou poté baleny a odesílány 
dětem a jejich rodinám, učitelům a zdravotníkům všude, kde jsou potřeba. Trvalá působnost 
ve více než 190 zemích umožňuje UNICEF okamžitě zasahovat v místě katastrof – v  roce 2021 
například po řádění tajfunu Rai na Filipínách, kam UNICEF v prvních dnech po katastrofě dodal 
2 006 sad pro rodinnou hygienu, 2 767 balení tablet na čištění vody, 2 018 dávek domácích dez-
infekčních prostředků na vodu a 25 stanů pro okresní nemocnice a zdravotní jednotky.
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Adoptuj panenku a zachráníš dítě
Panenky a umělecká díla pro aukci UNICEF věno-
vali tito autoři: Miroslav Bárta, Eva Čerešňáková, 
Jitka Čvančarová, Josef Dvořák, Andrea Ferancová, 
Bára Fišerová, Petra Fundová, Lenka Hatašová, 
Barbora Chuecos, Marie Imbrová, Kateřina Ka-
dlecová, Alexandra Kala, Petr Kalouda, Radka 
Kasperová, Simona Kijonková, Hana Kolářová, 
Václav Marhoul & Stefan Milkov, Bára Nesvadbo-
vá & Kamila Vodochodská, Preciosa, Jan Přeučil & 
Eva Hrušková, Liběna Rochová & Marek Šilpoch, 
Kristýna Hyská, Jan Saudek, Dita Stejskalová, Jiří 
Suchý, Libuše Šmuclerová, Tereza Talichová, Lucie 
Urválková, Robert Vano, Karel Voříšek & Markéta 
Houštecká, Květa Vostrá, Hana Zárubová.
Závěrečný večer aukce moderoval Karel Voříšek 
a živý přenos zajistila společnost Mironet.cz.
Do projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě se 
ročně zapojují desítky škol a institucí po celé České 
republice, v roce 2021 například žáci ze ZŠ Kouřim. 
Panenky se šijí dle doporučeného střihu, ale jejich 
podoba závisí na představivosti každého tvůrce. 
Ke svým adoptivním rodičům cestuje také se svým 
rodným listem. Pravidelně se ve Středočeském kraji 
vyhlašuje také soutěž Miss panenka junior, do které 
se mohou zapojit žáci středních a základních škol.
Velice si vážíme každé ručně vytvořené panen-
ky, která představuje zdravý život pro jedno dítě. 
Děkujeme všem dobrovolným tvůrcům, kteří se 
zapojili do tohoto krásného projektu, a také všem 
adoptivním rodičům.

Projekt zaměřený na podporu očkovacích programů v rozvojových 
zemích a krizových oblastech probíhá v České republice již od roku 
2002. Prostředky z panenek, které vyrobili čeští tvůrci, zajistily oč-
kování proti šesti smrtelným nemocem (spalničky, záškrt, černý 
kašel, dětská obrna, tetanus a tuberkulóza) pro 58 959 dětí.
Součástí projektu je také benefiční aukce panenek českých návr-
hářů, designérů a známých osobností. Již 19. ročník největší akce, 
kterou UNICEF ČR pořádá, probíhal v listopadu 2021 on-line na 
portále www.aukceunicef.cz. Slavnostní závěr aukce se poté konal 
v Českém muzeu hudby. Do aukce se zapojily i české topmanažer-
ky, které pod záštitou magazínu Forbes vytvořily své panenky na 
workshopu vedeném Liběnou Rochovou na UMPRUM. V auk-
ci bylo 32 panenek a v rámci vyhlášení proběhla jedna bonusová 
dražba pro zúčastněné v sále. Podařilo se vybrat 637 tisíc korun, 
které zajistí očkování pro 1 062 dětí.

©
 Zb

yn
ěk

 Ri
ed

l

©
 Zb

yn
ěk

 Ri
ed

l
©

 An
to

nio
 Co

ssa
©

 Zb
yn

ěk
 Ri

ed
l

©
 Zb

yn
ěk

 Ri
ed

l
©

 Kl
ár

a B
ac

ho
vá

©
 Zb

yn
ěk

 Ri
ed

l

Workshop s topmanažerkami na UMPRUM, který proběhl v květnu 
pod vedením Liběny Rochové.
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Děkujeme za Vaši podporu v roce 2021
Finanční podpora
Advantage-fl.cz, s. r. o. / AVANTAGE EUROPE, s. r. o. / BOMAR, spol. s. r. o. / Brněnská továrna plstí, s. r. o. / Doosan Bobcat EMEA, s. r. o. 
Fluidtechnik Bohemia, s. r. o. / ISOLIT – BRAVO, spol. s. r. o. / Krásná paní, s. r. o. / LITYCH, s. r. o. / MS Pharm s. r. o. / Mehr Wert s. r. o. 
Nadace NOVA / NIVEKO, s. r. o. / Oxymoron games, s. r. o. / Paul‘s Bohemia Trading, s. r. o. / Red elephant, s. r. o. / Servant, a. s.  
TextilEco, a. s. / TOM – computer, s. r. o. / TOMKET, s. r. o. / Tuzi, s. r. o. / UNILEVER ČR, spol. s. r. o. / Value 4automotive, s. r. o.
Value 4consulting, s. r. o. / Yabyrinth, s. r. o. /

Věcná podpora
Acomware, s. r. o. / Andrea Houšková / AK Bányaiová Vožehová, s. r. o. / AktivHolding, s. r. o. / core1.agency / Dětský balet Praha 
DirectSoft, s. r. o. / EDU Effective, z. s. / EUROMEDIA GROUP, a. s. / Elibro, s. r. o. / FRMOL, s. r. o. / František Géla / Grant, s. r. o.
IT Play / Jaroušek.Rochová.Architekti / Mironet.cz, a. s. / Nadace Preciosa / Nadační fond IT people / Národní muzeum
Panda Production, s. r. o. / RH Sound, s. r. o. / Zbyněk Riedl / SiteOne, s. r. o. / SOFICO-CZ, a. s. / Stance Communications, s. r. o. 
Studio100 – Stanislav Hemrle / Studio LR / Symfonický orchestr hl. města Prahy – FOK / Wedos, a. s. 

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

Společně na pomoc dětem
Od 4. do 31. října 2021 probíhala v Pasáži českého designu 
vernisáž designové výstavy Příběhy panenek. Ve výlohách 
byly ke zhlédnutí instalace panenek Liběny Rochové z auk-
cí pro UNICEF z let 2010–2020, kterým dali příběh umělci 
a designéři jako Marek Cpín, Jan Činčera nebo Eva Eisler. Li-
běna Rochová je patronkou charitativního projektu Adoptuj 
panenku a zachráníš dítě již od jeho vzniku. Heslem výstavy 
bylo „Jedna panenka, jeden umělec, jeden příběh, jedna vý-
loha“. Výstavu inicioval pan Miroslav Uřičař, filantrop a letitý 
sběratel panenek Liběny Rochové. Instalace se konaly pod 
záštitou guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka.
Program Dárky pro život podpořila filmová a divadelní he-
rečka Martina Randová, a to jak osobním nákupem, tak vý-
zvou pro své fanoušky na sociálních sítích a v médiích. Děku-
jeme také za krásné videopřání k 75. narozeninám UNICEF.
I v roce 2021 nám naši vyslanci dobré vůle pomáhali získat 
prostředky na pomoc dětem, které nás potřebují nejvíce. 
Mezi nimi byla česká herečka Jitka Čvančarová, jejíž bhútán-
ské panenky Dorji a Pema se v aukci panenek vydražily za 
7 000 Kč a věnovaly očkování proti smrtelným nemocem pro 
12 dětí. UNICEF podporoval také hokejista Patrik Eliáš, kte-
rý je vyslancem dobré vůle již od roku 2006. Jitka Čvančarová 
a Patrik Eliáš zasedli v porotě prvního ročníku ankety Dítě 
Česka, kde hodnotili nejinspirativnější děti v naší zemi.
„Ve světě jeden milion miminek umírá hned první den po na-
rození. Narodila se na špatném místě, v chudobě, v oblastech, 
kde není dostupná ani základní zdravotní péče. Každé dítě má 
právo na život. Tomu věřím jako člověk, jako matka a jako vy-
slankyně dobré vůle UNICEF,“ komentuje svou motivaci po-
máhat dětem herečka Jitka Čvančarová.

Liběna Rochová s jednou ze svých 
vydražených panenek.

Martina Randová přeje UNICEF 
k 75. výročí.

Jitka Čvančarová (vpravo) s bhútánskými 
panenkami, které poskytla do aukce.

Zástupci FTV Prima, a. s., přebírají děkovný cer-
tifikát z rukou vyslanců dobré vůle UNICEF Jitky 
Čvančarové a Michala Viewegha v prostorách 
hotelu Hilton Prague Old Town. 

Patrik Eliáš (uprostřed) během natáče-
ní pořadu České televize 13. komnata 
v prodejně UNICEF.

Spisovatel a vyslanec dobré vůle 
Michal Viewegh se v roli porotce 
podílel na projektu Dítě Česka. 

Vernisáže se účastnila (zleva) ředitelka 
UNICEF ČR Pavla Gomba, Liběna Rochová 
a filantrop Miroslav Uřičař.

©
 Zb

yn
ěk

 Ri
ed

l
©

 Fr
an

tiš
ek

 G
éla

©
 Fr

an
tiš

ek
 G

éla
©

 U
NI

CE
F

©
 U

NI
CE

F

©
 Zb

yn
ěk

 Ri
ed

l

©
 U

NI
CE

F

16 17



Ve spolupráci s knihkupectvím Luxor proběhl v březnu 
2021 charitativní projekt Tajný dopis čtenáři. Dražba signo-
vaných knih s osobním dopisem autorů pro čtenáře podpořila 
programy na pomoc dětem, které kvůli pandemii nemohly 
chodit do školy. 

Dne 14. srpna 2021 se UNICEF zúčastnil Afrického víken-
du v Safari Parku ve Dvoře Králové. Kromě zakoupení produktů 
a  dárkových předmětů si mohli návštěvníci ve stánku vyrobit 
obřadní masky a šamanské kameny. Na akci nám pomáhali naši 
dobrovolníci Eva Žambůrková a Jaroslav Lešňanský.

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2021 proběhl ve Smetanově 
síni Obecního domu koncert Vánoční kantáta pro UNICEF. Kla-
sickou hudbu ztvárnil Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK za 
účasti smíšeného a dětského sboru. Díky prodeji lístků a pod-
poře společnost TextilEco, a. s., se podařilo vybrat 206 148 Kč.

Na podzim SK Olympie Dolní Břežany uspořádala benefiční 
fotbalový zápas v rámci projektu Soccer Aid for UNICEF, pro-
střednictvím kterého se vybralo 10 tisíc korun. 

Dne 22. března 2021 jsme slavili Světový den vody. Na 
YouTube kanálu UNICEF proběhlo on-line vysílání akce Velký 
vodní večer, kterou moderoval Petr Cerha. Zapojili se stand-up 
komici jako Tigran Hovakimyan, Petr Vydra, Richard Nedvěd 
a  Kateřina Hašková, básník Anatol Svahilec, filmový režisér 
Václav Marhoul a písničkář Pokáč.

Miss Panenka junior Středočeského kraje za rok 2020 byla 
kvůli pandemii covid-19 vyhlášena až v roce 2021. Do soutěže se 
přihlásilo 14 škol a institucí celkem se 63 panenkami, které vyrobi-
ly děti. Ve veřejném hlasování zvítězila panenka Lily od Lenky Su-
kové z VOŠ a SOŠ Březnice, která si převzala svou cenu na krajském 
úřadu Středočeského kraje.

1

3

5

2

4

6

1

2

3

4

5

6

Benefiční akce
Dobrovolnice Jarmila Zapletalová z Kroměříže organizuje již 

desátým rokem dobročinné bazary, které se kvůli pandemii co-
vid-19 přesunuly do on-line prostředí. Výtěžek z roku 2021 čítal 
134 857 Kč, které paní Zapletalová věnovala dětem v Jemenu, na 
Filipínách a v Afghánistánu.  

Pracovníci české pobočky UNICEF uspořádali sérii besed pro 
ZŠ Wonderland v pražské Libuši, která měla za cíl motivovat žáky, 
aby co nejméně plýtvali jídlem ve školní jídelně. Děti všech ročníků 
od 1. do 8. třídy se dozvěděly zajímavé informace o programech 
UNICEF zaměřených na výživu a pitnou vodu.

Na konci června 2021 nás v prodejně navštívily dvě paní učitelky 
a jejich žáci ze ZŠ Kouřim. Předali nám krásné panenky, které se jim 
podařilo vytvořit v rámci projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě.

 Jaroslav Lipavský zorganizoval kulatý 10. ročník charitativní 
akce „Vzdej se jednoho svého oběda na podporu UNICEF“. Prostřed-
nictvím darovací výzvy pan Lipavský každý rok před Vánoci vyzývá 
své přátele a známé, aby věnovali 100 Kč na pomoc dětem. V le-
tošním roce se podařilo získat výtěžek ve výši 25 000 Kč. Celková 
vybraná částka ze všech ročníků čítá 180 854 Kč.

Každý rok všechny třídy v ZŠ Eden v pražských Vršovicích adop-
tují jednu panenku v rámci projektu Adoptuj panenku, zachráníš 
dítě. Ta se vždy následně stane patronkou třídy a denně vítá při-
cházející žáky. Tuto krásnou tradici na škole dodrželi i v roce 2021 
a adoptovali více než 20 panenek.

V průběhu celého roku 2021 nám ochotně pomáhala naše 
dlouholetá dobrovolnice Šárka, která fotila panenky, pomáhala 
s  administrativními pracemi a účastnila se benefičních akcí. Dě-
kujeme také dobrovolníkům Lukášovi Luňákovi, Petře Nduka, Ka-
teřině Bedrnové, Ivaně Černekové, Marii Cuhrové, Petře Běličové, 
Nguyen Thu Ha a spoustě dalším.
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Na každém záleží 
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V roce 2021 pod záštitou UNICEF poprvé proběhla anketa Dítě Česka. Jejím cílem bylo najít výjimečné děti a mladé lidi, kteří mají zájem o své 
okolí, dělají něco přínosného pro druhé a inspirují své vrstevníky. O vítězi ankety rozhodovala porota, ve které zasedala například předsedkyně 
AV ČR Eva Zažímalová, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, školský ombudsman Ladislav Hrzal, Petr Koliha, ředitel stanice ČT Déčko, 
nebo Vít Nantl, ředitel vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA. Porotci hodnotili činnost nominovaných, co se týče aktivit ve prospěch potřeb-
ných, nadání nebo mezinárodního potenciálu. Klíčová byla schopnost motivovat a inspirovat druhé, být jim příkladem a pozitivně je vést.
Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy na Světový den dětí 20. 11. 2021. Ze 17 finalistů porota vybrala 
Danielu Evu Rybkovou, nadějnou budoucí lékařku a závodní plavkyni, a Jana Žáka, vášnivého biologa, který v době koronaviru zachraňoval 
zoologické zahrady.

První ročník ankety Dítě Česka

Vítězové získali prostor na webu a profi-
lech UNICEF ČR, kde prezentují své ak-
tivity ostatním. UNICEF jim zajistil také 
publicitu v partnerských médiích a pro-
pojení s podobně zaměřenými vrstevníky 
v rámci své mezinárodní sítě.

Šestnáctiletá Daniela se již nyní ve škole profiluje do oboru medicíny, 
ke kterému tíhne odmala a intenzivně se mu věnuje – neurochirurgii. 
Je úspěšnou absolventkou programu na Georgetown University v USA, 
kde se zabývala klinickými studiemi. Nyní studuje mezinárodní  pro-
gram, který se zabývá prevencí stařecké demence. Jak dobrovolnice 
poskytuje canisterapii dětem s neurologickým onemocněním. Je také 
závodní plavkyní.
Janu Žákovi je 14 let a porotu nejvíce zaujala jeho vášeň pro obor bio-
logie, v rámci kterého se již účastnil množství olympiád a konferencí. 
V  období koronavirové pandemie Jan přišel s nápadem, jak pomoci 
zoologickým zahradám v České republice v nelehké situaci, ve které 
se ocitly. Sám dokázal vytvořit dvě únikové hry na počítači, po jejichž 
dokončení mohli hráči poslat libovolnou částku na transparentní účet 
zřízený pro tento účel. Díky Janovi se za necelý měsíc podařilo vybrat 
celkem 125 000 korun.
Finalisty ankety se stali: Adam Dorazil, Šárka Faicová, Sára Helen Hovor-
ková, Natálie Inderková, Anna Kletečková, Přemysl Krpec, Tereza Lerchová, 
Ondřej Nováček, Natálie Nováková, Magdaléna Sailerová, Kristián Svobo-
da, Sofie Škodáková, Tadeáš Vylita, Benedikt Lars Vyoral, Marcel Vytasil.

Vítězové ankety 
Daniela a Jan 

„Chci vzkázat 
svým vrstevní-
kům, aby chránili 
přírodu. Ona se 
bez nás obejde, 
ale my bez ní ne,“ 
říká biolog Jan 
(na fotografii 
v pražské zoo). 

Daniela v rámci 
plavání také učí 
mladší děti. O své 
motivaci pomá-
hat říká: „Máloco 
člověka naplní 
víc než skutečná 
pomoc tam, kde 
je potřeba a kde 
je vidět.“©
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Funkce poroty se ujali: Jitka Čvančarová (he-
rečka), Patrik Eliáš (hokejista), Pavla Gomba 
(ředitelka UNICEF ČR), Ladislav Hrzal (škol-
ský ombudsman), Kristýna Hyská (influen-
cerka), Petr Koliha (ředitel ČT:D), Rastislav 
Maďar (epidemiolog, děkan LF Ostravské 
univerzity), Vít Nantl (generální ředitel Vltava 
Labe Media), Robert Novotný (zakladatel Po-
čítače dětem), Taťána Plecháčková (ředitelka 
NROS), Daniel Sobotka (ředitel Symf. orch. hl. 
m. Prahy FOK), Ondřej Šejtka (ředitel České 
rady dětí a mládeže), Petr Šimůnek (šéfredak-
tor Forbes), Klára Šplíchalová (ředitelka Fóra 
dárců), Michal Viewegh (spisovatel), Jarmila 
Záhorová (ředitelka Zlín Film Festivalu), Eva 
Zažímalová (předsedkyně AV ČR), Tomáš 
Zima (rektor UK). Tomáš Zima Rastislav Maďar Eva Zažímalová
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Pravidelná pomoc Přátel dětí UNICEF
Schopnost UNICEF okamžitě reagovat v případě přírodní nebo válečné katastrofy kdekoliv ve světě by nebyla možná bez pravidelné měsíční 
podpory našich přispěvatelů – Přátel dětí. Tato stálá podpora umožňuje v jakékoliv náhlé krizové situaci bez odkladu zajistit vše, co je zapotřebí 
pro přežití dětí – léky proti infekčním nemocem, terapeutickou výživu podvyživeným dětem, léky pro děti ve válečných oblastech, vyhloubení 
studní v oblastech bez pitné vody nebo školní docházku pro děti, které jsou příliš chudé, osiřelé nebo ohrožené násilím a zneužíváním.
Přátelé dětí UNICEF nepomáhají jen jednomu dítěti, ale mnoha dětem, které v dané situaci pomoc nejvíce potřebují. Výše příspěvků je dob-
rovolná, určují si ji sami přispěvatelé podle svých finančních možností. I malá částka může pro ohrožené dítě znamenat záchranu života: např. 
365 Kč měsíčně zajistí za rok terapeutickou stravu pro 3 podvyživené děti. 
Děkujeme za podporu Přátelům dětí UNICEF a také všem, kdo pomáhají inspirovat k pomoci nové příznivce – společnostem FTV Prima, 
Frmol, Studio Grant, Studio Pokrok a dalším.

„Já a moje rodina 
žijeme v části světa, 
kde se máme dobře, 
a tak když můžeme 

pomoci někomu, 
kdo se dobře nemá, 
pomůžeme. Hlavně 
dětem – neumím si 

představit, jaké to je, 
nemít jídlo pro dítě, 

které má hlad.“
Nikola Marková, 

asistentka 
pedagoga 

a Přítel dětí 
od roku 2018

„Když trpí dospělý, je to smutné 
a trpím s ním. Ale aby trpělo 
dítě – tam už je soucit málo. 

To prostě nemůže být!“
Kvido Štěpánek, podnikatel 

a Přítel dětí od roku 2019VY + UNICEF = 

„Děti a zvířata si bohužel samy 
nepomohou. Proto jim pomáhám. 
Všichni živí tvorové v nesnázích si 
zaslouží naši pozornost a pomoc.“

Marta Kubišová, zpěvačka 
a Přítel dětí od roku 2012

UNICEF ČR na podzim 2021 uveřejnil první tři části výsledků sociologické studie Mladé hlasy, která v intervalech několika 
let pravidelně mapuje postoje, názory a očekávání dětí v České republice. Jedná se o unikátní výzkum založený na osobních 
rozhovorech s dětmi, který umožňuje nahlédnout do myslí a životů českých dětí s cílem identifikovat tužby a přání sou-
časné mladé generace a umožnit jí vyjádřit svůj názor. Výsledky dat prvních tří částí odhalily, že více než polovina českých 
dětí se cítí šťastně. Nejšťastnější jsou děti s jedním sourozencem. Děti s jedním rodičem nebo z chudších domácností jsou 
šťastné méně. Nešťastné se cítí nejčastěji, když se jim nedaří ve škole. Tento problém trápí spíše dívky než chlapce a častěji 
se vyskytuje v úplných rodinách, kde dítě žije s oběma rodiči. Českým dětem se nelíbí ani to, když jim někdo nadává. 
Vztahy dětí s rodiči jsou obecně dobré, děti z příjmově slabších rodin svým rodičům důvěřují o něco méně. Třetina 
dětí by na své rodině nic neměnila, ačkoliv hádky a křik v rodině potvrdila přibližně polovina dotázaných. Nejčastěji se 
v rodině předávají následující hodnoty: nelhat, dobře se učit a pomáhat druhým. Pomoc druhým považuje za důležitou 
9 z 10 dětí. Je nutné věnovat pozornost zneužívání návykových látek: více než polovina českých dětí zná někoho, kdo 
vyzkoušel alkohol, 15 % dětí uvedlo rovněž drogy.

Mladé hlasy 2021

Studii realizovala agentura STEM/MARK. Šetření proběhlo v červenci, srpnu a září 2021 na 426 dětech ve věku 9–17 let. Data byla získávána osobním rozhovorem s dětmi v jejich domácím prostředí.
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89,3 %  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.

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

Cesta Vaší pomoci k dětem 


