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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, milí příznivci,
Dětský fond OSN – UNICEF si v roce 2021 připomněl 75. výročí
svého založení. Na počátku 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 oblastech 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 šanci na lepší život. Investice do dětí je tou nejlepší, jakou
můžeme udělat jako rodiče, společnost i celé lidstvo.
Za každý zachráněný život: děkujeme!

Pavla Gomba, ředitelka UNICEF ČR

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 autorka pohlednice
s pracovníkem UNICEF. © UNICEF ČR
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JAK POMÁHAJÍ ČEŠI?
V roce 2021 jsme v ČR na pomoc dětem získali

107 294 877 Kč
V současnosti nás v ČR podporuje více než

39 867 dárců
V roce 2021 jsme v ČR získali

1 651 nových Přátel dětí
Průměrný dar Přátel dětí v tomto roce byl

386 Kč
V roce 2021 jsme v ČR získali

4 479 nových jednorázových dárců

Průměrný dar jednorázových dárců v tomto roce byl

877 Kč
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75 LET UNICEF
miliony zachráněných dětí, inovace v pomoci
a řešení globálních problémů

UNICEF pomáhá přežít těm nejohroženějším dětem v oblastech humanitárních krizí, válečných
konfliktech a v nejchudších zemích světa a zajišťuje jim šanci na lepší budoucnost. Za uplynulých
75 let se podařilo dosáhnout významných zlepšení v životech milionů strádajících 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 2021
jsme zasahovali během 483 humanitárních krizí, zajistili jsme čistou vodu pro 33,3 milionu lidí
a podařilo se nám dostat do školy 48,6 milionu dětí.

pomáháme dětem
od roku 1946

pracujeme ve více než
190 zemích světa

Jsme vděční za všechny životy dětí, k jejichž záchraně UNICEF přispěl. Nesmíme ale zapomínat
na to, že důvody, proč před 75 lety vznikl, stále trvají.
Děkujeme, že můžeme počítat s Vaší pomocí!

na pomoc dětem jde
89,3 % prostředků

ročně zachráníme více
než 3 miliony dětí
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Pomoc dětem během pandemie
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 že nouzový stav nejvíce dopadl na děti z nejchudších rodin. Téměř polovina dětí trávila
víc času učením než obvykle, ale zároveň učení doma dětem přišlo méně efektivní.
Názory českých dětí na jejich život, rodiny, 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 častěji stěžovali
na to, že nemohli provozovat sporty.

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. © UNICEF/Chris Farber via Getty Images
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Co ti během pandemie nejvíce chybělo?
Vídaní se s kamarády

Chození do školy

Provozování koníčků

Chození ven

Provozování sportů

Chození bez roušky

Navštěvování akcí

Vídání se se širší rodinou
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

Nejvíce dětem chybělo vídání s kamarády
V názorech na on-line výuku se děti rozdělily na dvě téměř shodné poloviny –
jedné 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 nedostatky 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 stavu v roce 2020 pomáhalo
druhým 25 % dívek a 17 % chlapců. Nejvíce děti šily roušky a pomáhaly
seniorům s nákupy.
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Polovině dětí on-line výuka nevyhovovala

Vůbec mi nevyhovovala
15 %

Nevím
3%

Velmi mi vyhovovala
13 %

Spíše mi vyhovovala
33 %
Spíše mi nevyhovovala
35 %

„Jak ti vyhovovala výuka z domova?“

Oproti roku 2020 jsou děti k důsledkům pandemie mnohem
skeptičtější. V roce 2020 vnímala změnu k horšímu ani ne polovina
dětí, v roce 2021 je to 61 %. V roce 2020 čtvrtina dětí viděla změnu
k lepšímu, v loňském roce 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 naslouchali,
mluvili s nimi a brali je vážně. Naším prvořadým zájmem by měla
vždy být ochrana dětí a naplňování jejich potřeb.
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Krize v Afghánistánu
Přibližně 10 milionů dětí v Afghánistánu potřebuje
k přežití humanitární 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
nedostávají výplatu.

Během krize UNICEF zmobilizoval humanitární
zásoby, distribuoval hygienické soupravy,
dopravoval pitnou vodu a zajišťoval léčbu pro
podvyživené 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 zdravotnického
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 pokroku 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 navzdory krizi.
Probíhala intenzivní vyjednávání s místními autoritami, ve kterých jsme prosazovali, aby dívky
mohly nadále chodit do školy. Zakládali jsme také komunitní třídy v oblastech bez škol,
prostřednictvím kterých jsme oslovili více než 150 tisíc dívek, které se předtím vzdělávat
nemohly.

Dívky z Afghánistánu mohou po jednání UNICEF s místními autoritami opět chodit do školy. © UNICEF/Karimi
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UNICEF v Afghánistánu
Na podzim roku 2021 UNICEF s místními úřady vyjednal velkou
očkovací kampaň proti dětské obrně. Afghánistán má příležitost
k úplnému vymýcení dětské obrny – k roku 2020 byl v zemi hlášen
pouze jeden případ. UNICEF v roce 2021 také podpořil očkování proti
covid-19, nemocnicím 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 mladších 5 let
pitnou vodu pro 311 061 milionů lidí
školní docházku 758 701 dětem

Čeští dárci podpořili děti v Afghánistánu v roce 2021 částkou 2 536 600 Kč – děkujeme!
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Druhá vlna covid-19 v Indii
Druhá vlna pandemie covid-19 v Indii, která
vyvrcholila v dubnu 2021, udeřila trojnásobnou
silou a šířila se mnohem rychleji než první.
Nemocnice a zdravotní centra byly v dubnu
a květnu kriticky přeplněné. Tato vlna byla
obzvláště zničující, protože s virem bojovalo
mnoho dětí a mladých lidí.

V průběhu krize se také řada lidí
odstěhovala z měst na venkov, protože
ve městech ztratila živobytí. Stovky dětí
přišly o rodiče.

Půl milionu zdravotníků jsme proškolili na identifikaci a práci s covid pozitivními pacienty.
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 zdraví.
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UNICEF v Indii
UNICEF posílil testování, očkování a trasování nakažených, aby zajistil dostupnost primární
zdravotní péče. Posilovali jsme i krizovou komunikaci a šířili osvětu ohledně nutnosti očkování
pro ty, kteří váhali.

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 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 7661 dětí, kteří v důsledku pandemie osiřely

Pracovník UNICEF připravuje kyslíkové koncentrátory pro okamžitou distribuci v Novém Dillí. © UNICEF/Vishwanathan
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18 let české pomoci v Bhútánu
Rok 2021 byl pro děti v Bhútánu náročný.
Pandemie uzavřela školy, školky a centra pro děti
na téměř celý rok. Chudoba a sociální izolace
zvýšily napětí v domácnostech a vystavily děti
většímu
riziku
fyzického,
emocionálního
a sexuálního zneužívání.

V některých vysokohorských oblastech na severu země neexistují silnice. Léky a zdravotnické prostředky
je tam možné dostat pouze letecky. UNICEF kromě dodávek pomoci také školí místní zdravotníky, kteří
zajišťují zdravotní péči v jednotlivých komunitách. © UNICEF/ Dorji

UNICEF se proto v maximální míře soustředil na podporu sociálních 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 prioritou je zajistit pomoc dětem
se zdravotním postižením, dětem žijícím v těžko dostupných
komunitách a také dětem pastevců jaků, kteří žijí nomádským
způsobem života vysoko v horách.

14

UNICEF v Bhútánu
Základní zdravotnické a výživové služby
pomohly
zachránit
životy
9
258
novorozenců a zajistily kvalifikovanou
předporodní péči pro 10 396 nastávajících
maminek.
Jako náhradu předškolního vzdělávání
UNICEF zajistil rodičovské programy,
mýdla a domácí výukové sady pro 9 188
dětí ve všech 20 bhútánských okresech.
Pomoc z České republiky směřovala také
do mobilních zdravotnických jednotek,
podpory on-line výuky a budování zdrojů
nezávadné vody v okresech Chukha, Haa
a Paro. Na celkem 17 veřejných 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!

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

15

Zdravotní péče pro Malawi
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 budování hygienického zázemí
tam, kde doposud chybělo, zejména v příměstských a těžko
dostupných venkovských oblastech.
Díky výživové osvětě v komunitách se počet dětí přijímajících
kvalitní a různorodou stravu zvýšil z 30,4 procenta na 39,3 procenta.

UNICEF pomohl více než 2,4 milionu studentů prostřednictvím programů
zaměřených na kontinuitu 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 sňatků.

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.
K dispozici jsou hygienická zařízení a několik míst, kde si lze umýt ruce nebo umýt talíře po každodenním
školním stravování.
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Živé školy v Malawi
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. Žáci na fotce níže se starají o úrodu a ovocné stromy na školní zahradě zřízené při škole
Mchoka v oblasti Salima. Děti se na školních zahradách učí hospodařit a jsou tímto způsobem
vedeny k odpovědnosti a ohleduplnosti vůči přírodě.

Velkou pomocí v humanitárních programech je
také využití nových technologií. V Malawi
UNICEF využívá pro zajištění zdravotní péče
v obtížně dostupných oblastech drony. Drony
pomáhají například s dopravou základních léků,
přepravují k vyšetření krevní vzorky i výsledky
krevních testů. Doručování humanitární pomoci
do odlehlých oblastí je tak díky dronům levnější
a rychlejší.
Příznivci a dárci z České republiky se na těchto
programech podíleli částkou 2 154 350 Kč.
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Pobřeží slonoviny:
Školy místo plastu
Růst množství plastového odpadu je celosvětovým
problémem. Řadu zemí trápí současně nedostatek škol.
UNICEF se rozhodl vypořádat s oběma problémy najednou
a inicioval projekt, který z použitých sandálů, žabek
a pneumatik vyrábí cihly na stavbu škol tam, kde doposud
chybí.
Například hlavní město Pobřeží slonoviny, Abidjan, denně
vyprodukuje 288 tun plastového odpadu. Až 1,6 milionu dětí
v této zemi nemůže chodit do školy.

UNICEF proto v partnerství se společností Conceptos Plasticos vybudoval přímo v zemi továrnu
na levné a odolné cihly, které jsou vyrobeny pouze z recyklovaného plastu. Tyto cihly zajišťují
obživu tisícům lidí, kteří zlepšují životní prostředí sběrem plastového odpadu, a zároveň
poskytují tolik potřebné vzdělání všem dětem, které díky nim usednou do školních lavic.
Propojené kostky, levnější a lehčí než většina stavebních materiálů, nepotřebují cement, jsou
odolné při požáru a v horkém počasí zůstávají chladné. Vybudovat novou školu trvá pouze pár
týdnů a použít lze všechny typy plastů kromě PVC. Na jednu budovu s třídami o 68 m² je třeba
5 tun odpadu.

Během roku 2021 se UNICEF podařilo dostavit již 159 škol s 528 třídami z 874,5 tuny
recyklovaného plastu. Tyto školy zajistí vzdělání pro 7 950 dětí.
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První ročník ankety Dítě Česka
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 potřebných,
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.
Vítězové získali prostor na webu a profilech UNICEF ČR, kde prezentují své aktivity ostatním.
UNICEF jim zajistil také publicitu v partnerských médiích a propojení s podobně zaměřenými
vrstevníky v rámci své mezinárodní sítě.

Finalisty ankety se stali: Adam Dorazil, Šárka Faicová, Sára Helen Hovorková, Natálie Inderková,
Anna Kletečková, Přemysl Krpec, Tereza Lerchová, Ondřej Nováček, Natálie Nováková,
Magdaléna Sailerová, Kristián Svoboda, Sofie Škodáková, Tadeáš Vylita, Benedikt Lars Vyoral,
Marcel Vytasil.
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Janu Žákovi je 14 let a porotu nejvíce zaujala
jeho vášeň pro obor biologie, 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. „Chci
vzkázat svým vrstevníkům, aby chránili přírodu.
Ona se bez nás obejde, ale my bez ní ne,“

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 program, který se zabývá
prevencí stařecké demence. Jak dobrovolnice
poskytuje canisterapii dětem s neurologickým
onemocněním. Je také závodní plavkyní. O své
motivaci pomáhat říká: „Máloco člověka naplní
víc než skutečná pomoc tam, kde je potřeba
a kde je vidět.“
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Mladé hlasy 2021
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
současné 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.

Jaký je tvůj vztah s tatínkem?

Jaký je tvůj vztah s maminkou?

Neumím posoudit
7%

Průměrný
9%

Špatný
1%

Průměrný
13 %

Velmi dobrý
49 %

Dobrý
26 %

Velmi dobrý
62 %
Dobrý
26 %

Vztahy s rodiči jsou velmi dobré, lepší s matkou
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. Pomoc druhým považuje za důležitou 9 z 10 dětí. Nejčastěji se
v rodině předávají následující hodnoty: nelhat, dobře se učit a pomáhat druhým. Je nutné
věnovat pozornost zneužívání návykových látek: více než polovina českých dětí zná někoho, kdo
vyzkoušel alkohol, 15 % dětí uvedlo rovněž drogy.
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Kalendář akcí 2021
1.-31.1.

Spotová
kampaň na
TV Prima

3.-21.3.

Tajný dopis
čtenáři

18.3.

Velký vodní
večer
(online)

1.-30.4.

Spotová
kampaň na
TV Prima

28.5.

Šití
panenek na
UMPRUM

1.6.

Den Přátel
dětí
UNICEF

1.-30.6.

Kampaň
"Hledáme
pamětníky"

1.-31.7.

Spotová
kampaň
Hlasy dětí
22

13.9.
-12.10.

Měsíc
dobročinné
závěti

30.9.

Studie o
dětské
chudobě

21.10.

Výzkum
Mladé
hlasy

20.11.

Vyhlášení
ankety Dítě
Česka

23.
-30.11.

Benefiční
aukce
panenek

11.12.

75. výročí
UNICEF

15.12.

Vánoční
koncert pro
UNICEF

20.
-24.12.

Spotová
kampaň na
TV Prima

25.
-31.12.

Spotová
kampaň
Hlasy dětí
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Poděkování
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 / 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
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Hospodaření
Zpráva nezávislého auditora
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26

27

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

28

Výkaz zisku a ztráty
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Lidé UNICEF ČR
Tým UNICEF ČR
(stav k 30. 6. 2022)

Pavla Gomba – výkonná ředitelka
Monika Čadová – Legacy Coordinator
Hana Čermáková – Direct Marketing Manager
Lenka Čtvrtečková – Communication Officer
Tereza Dejlová – Event & Partnerships Manager
Milena Grödlová – účetní a mzdová agenda
Jolana Kreisingerová – Pledge Loyalty Manager
Jana Seková – asistentka ředitelky
Miroslav Svatoš – koordinátor projektu Face to Face
Petra Štemproková – Direct Mail Assistant
Lucie Vanderberg – Inspired Gifts Manager
Alena Vodičková – Sales Manager
Marcela Zmrhalová – Direct Mailing Manager

Výkonná rada UNICEF ČR
Růžena Šimberská – předsedkyně (odborník na PR a práva dítěte)
Margita Fuchsová – místopředsedkyně (emeritní velvyslankyně ČR v Ghaně a 9 přiakreditovaných
zemích)
Vít Bělohradský (kameraman, režisér a producent, spoluzakladatel společnosti FRMOL
production)
Jiří Cívka (Senior PR Manager CZ & SK AXA Česká republika)
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
Petr Soukup (Managing Partner PR agentury Stance Communications)
Miloslava Nováková (ředitelka Corporate Affairs pro Česko a Slovensko v mediální skupině
MAFRA)
Matěj Komora (vrchní právník pro řízení rizik České národní banky)
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Výsledky práce 2021
HUMANITÁRNÍ POMOC
UNICEF zasahoval během 483 humanitárních krizí ve 153 zemích světa.

COVID-19
V rámci COVAX zajistil a distribuoval UNICEF 958 milionů dávek vakcín
proti COVID-19 ve 144 zemích světa.

VÝŽIVA
Navzdory výzvám pandemie dokázal UNICEF díky síti komunitních
dobrovolníků vyšetřit

154 milionů dětí ohrožených podvýživou.

VZDĚLÁNÍ
UNICEF pomohl dostat do školy

48,6 milionu dětí

a zajistit školní pomůcky pro 42 milionů dětí.

PITNÁ VODA a HYGIENA
V rámci terénních programů UNICEF zajistil přístup k pitné vodě
pro 33,3 milionu lidí a přístup k hygienickému zázemí pro 8,4 milionu lidí.

OCHRANA a OSVĚTA
UNICEF poskytl osvětu dětských sňatků pro 7,6 milionu dívek ve 47 zemích
a vyjednal propuštění 45 000 dětských vojáků v 84 zemích světa.

Zdroj: UNICEF Annual Report 2021: Protecting child rights in a time of crises
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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

