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Slovo úvodem

Rok 2014 přinesl organizaci ADRA Česká republika mnoho 
výzev. Bylo potřeba reagovat hned na dva válečné konflik-
ty a rozsáhlou přírodní katastrofu přímo v Evropě. Již v led-
nu se začalo ukazovat, že nepokoje na Ukrajině budou mít 
větší rozsah, než se zdálo. Konflikt, který propukl již koncem 
roku 2013 v Kyjevě, přerostl v něco, čemu se všichni dlouho 
zdráhali říkat válka. Už v dubnu ale bylo jasné, že se schyluje 
k humanitární krizi a bez pomoci zvenčí se Ukrajina neobe-
jde. ADRA otevřela veřejnou sbírku a zapojila se do několika 
projektů ve spolupráci s pobočkami ADRA z dalších evrop-
ských zemí. Počátkem léta zasáhly Balkánský poloostrov po-
vodně, které byly největšími za posledních 100 let. Zdevas-
tovaly velkou část území Bosny a Hercegoviny, Srbska, ale 
i  Chorvatska. Využili jsme našich zkušeností z  povodní 
na Moravě a v  Čechách a poskytli vysoušeče, finanční 
prostředky, ale také poradenství v  oblasti likvidace ná-
sledků škod. S blížícím se koncem roku sílilo napětí nejen 
na Ukrajině, ale taky se stupňovaly útoky islámských radiká-
lů na Blízkém východě. ADRA se opět zapojila do pomoci 
syrským uprchlíkům, tentokrát v  iráckém městě Irbíl, kde 
vznikl velký uprchlický tábor. I navzdory dlouhodobé zku-
šenosti, že válečné konflikty jsou z hlediska úspěšnosti ve-
řejných sbírek spíš opomíjené, se nám podařilo oslovit 
početnou skupinu dárců. Díky tomu jsme zrealizovali řadu 
projektů, které lidem jejich tíživou situaci výrazně ulehčily.

Každý, kdo v oblasti neziskových organizací pracuje, mi jistě 
potvrdí, že největším zadostiučiněním a dokladem úspěš-
né mise jsou usměvavé tváře beneficientů, kteří se se svým 
neštěstím vypořádali a žijí dál pokud možno důstojným ži-
votem. Při předávání domků, které jsme stavěli v osadě Bay 
Bay na ostrově Panay filipínským rybářům po tajfunu Haiyan, 
jsme mohli vidět nejen úsměvy, ale také dojetí a slzy štěstí. 
Díky dárcům a podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR 
jsme mohli postavit nebo zrekonstruovat 170 obydlí a pod-
pořit místní podnikání, které utrpělo těžké rány.

Nejen humanitární pomoc, ale také rozvojové projekty jsou 
naší náplní. I v  roce 2014 jsme pokračovali ve zdravotnic-
kých projektech, které zlepšují dostupnost lékařské péče 

v odlehlých oblastech Etiopie a Keni. Tyto projekty jsou dů-
ležité nejen pro cílovou zemi, ale i pro nás Čechy, protože 
umožňují našim mladým lékařům a medikům získat cennou 
praxi v extrémních podmínkách.

Vlajkovou lodí mezi projekty v  oblasti lidských práv je náš 
projekt v  Barmě. Pomalu, postupně a po malých krůčcích 
se snažíme napomáhat rozvoji tamní občanské společnosti, 
která žila desetiletí v útlaku vojenské diktatury. Jedním z ma-
lých, ale svým způsobem velkých vítězství bylo otevření ko-
munitní kavárny, která poskytuje zázemí studentům, aktivis-
tům, spolkům a vůbec lidem, kteří usilují o změnu.

ADRA není jen pomoc v zahraničí, výrazná část její činnos-
ti se odehrává v  České republice. Úspěch našich projektů 
můžeme měřit počty dobrovolníků zapojených do našich 
domácích projektů. Letos jsme se dostali na rekordní počet 
1876 stálých dobrovolníků. Ti v roce 2014 pracovali ve 128 
přijímacích organizacích v  celé republice. Dobrovolnické 
programy jsou součástí každé vyspělé společnosti a mají vel-
ký potenciál. Potvrzuje to i zájem zahraničních kolegů, kteří 
chtějí naše programy aplikovat v  řadě dalších evropských 
zemí. Dobrovolnictví je vnímáno v regionech velmi pozitivně 
a má podporu měst i krajů. Jsem rád, že se nám daří upev-
ňovat pozici tradiční a profesionální organizace, jejíž jméno 
má zvuk.
 
Rád bych poděkoval všem dárcům i dobrovolníkům, kte-
ří nám pomáhají budovat dobré jméno ADRA a kteří naše 
projekty podporují. 

                          

Michal Čančík
ředitel ADRA, o. p. s. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
obecně prospěšné společnosti ADRA 

za rok 2014
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Pomáhali jsme při 
povodních na Balkáně: 
Na zmírnění následků 
povodní, které v létě 

zasáhly Srbsko, 
Bosnu a Hercegovinu 

a Chorvatsko, 
jsme rozdělili přes 
1,2 milionu korun.

Podpořili jsme školáky 
v Bangladéši: Díky 

českým dárcům získalo 
vzdělání 1260 dětí 
na 31 vesnických, 

7 internátních 
a jedné městské škole.

Stojíme při osamělých lidech: 
Počet dobrovolníků 

pracujících pod 
hlavičkou ADRA 

vzrostl na číslo 1876, 
díky tomu jsme 

uskutečnili 28 406 
návštěv u nemocných, 
trpících a znevýhod-
něných lidí ve 128 

přijímacích organizacích 
v celé republice.

Do interaktivních programů 
o globální problematice 

jsme zapojili 900 dětí 
mateřských škol, 

2242 žáků základních škol 
a 284 studentů 
středních škol.  

Celkem jsme připravili 
135 vzdělávacích 

programů.
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ADRA, o. p. s. 

Zřizovatel CASD

Správní rada o.p.s.
Předseda 
Mikuláš Pavlík
Členové
Jan Bárta
Peter Čík
Jan Koláček

Michal Čančík 
ředitel

Pavel Martásek
Jan Moravec
Radomír Špinka
Karel Staněk
Pavel Zvolánek

Radomír Špinka 
zástupce ředitele

Lenka Rozehnalová
asistentka ředitele

Jana Škubalová 
vedoucí oddělení zahraničních 
projektů

Kamil Kreutziger
vedoucí dobrovolnických 
center

Dita Říhová / Miroslava 
Illetšková
vedoucí ekonomického 
oddělení

Michaela Kreuterová  
Barbora Němcová
vedoucí oddělení 
komunikace s dárci 
a fundraisingu 

Jarmila Cihlářová
manažerka 
projektu

Kateřina Kodysová
manažerka projektu DC* ADRA Česká Lípa

vedoucí
Petr Máška

Eva Foltýnová
mzdová 
a finanční účetní

Jan Hádek
finanční účetní

Veronika Krausová
koordinátorka 
komunikace

Kamil Kreutziger
manažer
projektu

Markéta Lančová
manažerka projektu DC ADRA České Budějovice

vedoucí
Jitka Chánová

Marie Lancová
finanční účetní

Projekt 
Čalantika

Šárka Hejnáková
koordinátorka 
projektu

Josef Koláček vedoucí 
oddělení humanitární 
pomoci v ČR

Kateřina Piechowicz

Ivo Řehák
vedoucí technického 
oddělení

DC ADRA Frýdek-Místek
vedoucí 
Stanislav Staněk

Jamila Müllerová
personalistka 
a mzdová účetní

Monika Šikulová
manažerka projektu

DC ADRA Ostrava
vedoucí
Dagmar Hoferková

Emílie Szkutová
finanční účetní

Šárka Hauznerová/ Jakub Dostál
vedoucí odd. globálního 
rozvojového vzdělávání

DC Plzeň
vedoucí
Stanislav Valenta

Zuzana Šimíčková
finanční účetní

Filip Rosenkranc
koordinátor globálního 
rozvojového vzdělávání

DC ADRA Praha
vedoucí Gabriela Jičínská
Milena Čančíková

Ellen Tomancová
mzdová 
a finanční účetní

Klára Vacková
koordinátorka globálního 
rozvojového vzdělávání

Kristýna Nnaji
koordinátorka globálního
rozvojového vzdělávání

Lenka Urbanová
finanční účetní

DC ADRA Havířov
vedoucí
Hana Čadová

DC ADRA Zlín
vedoucí 
Pavlína Pejlová

Poradna ADRA Hradec Králové
vedoucí Miroslav Bubeník/
Aneta Černohorská

DC ADRA Valašské Meziříčí
vedoucí
František Tomanec

DC ADRA Znojmo
vedoucí
Zdenka Severinová

Oddělení komunikace 
s dárci a fundraisingu

Oddělení humanitární 
pomoci

Tisková mluvčí

Technické oddělení

Projekt
BanglaKids
 

* DC – dobrovolnické centrum

Oddělení zahraničních projektů
 

Ekonomické oddělení Oddělení českých projektů

Oddělení globálního
 rozvojového vzdělávání

Poděkování dalším spolupracovníkům ADRA:

DC České Budějovice: Zdena Chmelová,  Hana Havlová, Simona Žigová, Sandra Karasová DC Česká Lípa: Lucie Honzíková Kotlánová, Květoslava Kunarová, Naděžda 
Vejvodová DC Frýdek-Místek: Lenka Hájková, Martina Hölblingová, Petr Adamus, Anna Fedorková, Lenka Zaciosová, Irena Šiková, Jan Špinka, Jan Linhart, Gabriela Slívová, 
Vladěna Pecinová, Marcela Lasotová, Andrea Radomská, Petra Kantorová, Naďa Lebedová, Marcela Šiller, Emílie Szkutová DC Havířov: Karel Folwarczny, Marcela Holková 
a Jana Žoričová DC Ostrava: Veronika Vašková, Helena Mrázková, Zuzana Kuperová, Hana Bilíková, Valerie Gajdošechová, Barbora Šindlerová, Tomáš Šobáň, Andrea                     
Radomská, Dagmar Fišerová, Ladislav Blahuta DC Plzeň: Veronika Sieberová DC Valašské Meziříčí: Naděžda Šímová, Hana Češková,Květuše Tyšerová, DC Zlín: Ivana 
Marášková, Janina Zemanová DC Znojmo: Adéla Bartesová, Tomáš Severin, Jana Flachowská, Miroslav Hrabě, Eva Machoňová, Jiří Sochor Poradna a DKC Hradec Králové: 
Marcela Hudečková, Romana Zapadlová,  Tereza Šebestová, Jolana Moravcová, Jiří Chvála, Dita Balcarová, Veronika Bubeníková, Michal Bubeník, David Skorunka, Olga 
Kunertová Pražská centrála: Karolína Emanuelová, lektoři a lektorky programu Opravdový svět, koordinátor zdravotnického projektu v Itibo Aleš Bárta

   Naše úspěchy v roce 2014



Mimořádná pomoc při povodních 
v Čechách
Na začátku června 2013 byla Česká republika zasažena ničivými 
povodněmi. Odstraňování jejich následků byl jedním z největ-
ších projektů organizace ADRA Česká republika v  tomto roce. 
ADRA okamžitě aktivovala svůj povodňový tým a vyslala koor-
dinátory do zasažených oblastí. Z pohotovostního fondu ihned 
uvolnila 250 000 Kč a lidem postiženým povodní poskytla mate-
riální pomoc. Zároveň neprodleně otevřela veřejnou sbírku, na 
jejíž konto dárci poslali skoro 18 milionů korun.
ADRA Česká republika ve spolupráci s  obcemi čistila studny 
a  poskytovala odborné poradenství při sanacích. Vycvičené 
týmy se zapojily do odklízení následků povodní a lidem, kteří to 
potřebovali, také poskytovaly psychosociální pomoc. 

ADRA ČR finančně podpořila přibližně 400 rodin v  Jižních 
Čechách, na Litoměřicku, Sedlčansku, Kolínsku, Nymbursku 
a v okolí Prahy. Prostředky byly určeny především na obnovu by-
dlení, sanace omítek a čištění zdrojů pitné vody.

Pomoc organizace ADRA při povodních 2013 v číslech: 
• 250 000 Kč uvolněných z pohotovostního fondu
• 2,5 mil. Kč materiální pomoci rozdělené v cca 40 obcích
• 18 milionů Kč vybraných na pomoc lidem zasažených po-

vodní
• 250 vyslaných dobrovolníků
• 350 zapůjčených vysoušečů
• cca 400 rodin získalo finanční pomoc

Studenti
33 %
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Dobrovolníci pomáhají v domovech pro seniory, v nemocnicích, v dětských domovech, kojeneckých ústavech a pod.

Naše práce v České republice Dobrovolnictví
Dobrovolnická centra

Dobrovolníci pomáhají seniorům, dětem, zdravotně postiže-
ným a sociálně vyloučeným skupinám lidí v  různých přijíma-
cích zařízeních (nemocnice, domovy pro seniory, domovy pro 
osoby s postižením, dětské domovy atd.), zpravidla 1-3 hodiny 
týdně, bez nároku na odměnu. Společně si povídají, čtou, hrají 
společenské hry, chodí na procházky, a pod. Dobrovolník je ka-
marád, který potřebnému člověku pomáhá zvládat těžké chvíle, 
překonávat starosti a radovat se ze života. Dobrovolníci nena-
hrazují práci personálu přijímací organizace, ale doplňují ji. 

Dobrovolnická centra plní roli prostředníků mezi přijímacími 
organizacemi a dobrovolníky. Propojují dva světy. Svět lidí, 
kteří chtějí pomoci, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. Dob-
rovolníci jsou proškoleni, pojištěni a po dobu výkonu činnosti 
jim dobrovolnické centrum poskytuje potřebné zázemí. V roce 
2014 koordinovala ADRA Česká republika činnost 10 dobro-
volnických center, která spolupracovala se 128 sociálními, 
zdravotnickými a dalšími zařízeními. Do programů se zapojilo 
celkem 1876 pravidelných dobrovolníků.

Dobrovolnická centra v roce 2014:
• 10 dobrovolnických center působilo v 7 krajích a 50 měs-

tech/obcích České republiky.
• 1876 dobrovolníků vykonalo 28 406 návštěv a věnovalo po-

třebným lidem 65  674 hodin pomoci, což by pro jednoho 
zaměstnance znamenalo odpracovat v součtu více než 32 let.

• ADRA je jedním z největších poskytovatelů dobrovolnických 
služeb v České republice.

Podíl dobrovolníků ADRA podle zaměření

Charitativní obchody a sociální šatníky 

Charitativní obchody slouží lidem s velmi nízkými příjmy. Rodiny 
i jednotlivci si zde mohou nakoupit oblečení, vybavení domác-
nosti a další věci, které jiní lidé darují, za velmi nízké ceny. První 
z charitativních obchodů byl založen ve Frýdku-Místku na pod-
zim roku 2010.  Postupně se otevíraly další v Havířově, Frýdlantu 
nad Ostravicí, Frýdku-Místku a v Karviné. V roce 2014 byly ote-
vřeny čtyři charitativní obchody - ve Frýdku-Místku (dva), Karviné 
a také v Havířově. Poslední z nich se nachází v lokalitě, kde žije 
mnoho seniorů a sociálně slabých obyvatel. Havířovští zde mo-
hou využít i služeb tzv. hodinového manžela, který je schopen 
opravit drobné nedostatky v domácnostech za nízký poplatek 
nebo zcela zdarma v  rodinách odkázaných na sociální dávky. 
Charitativní obchod nabízí také služby švadlenek. Opravují starší 
oblečení a šijí i nové věci. Švadleny jsou stejně jako hodinový 
manžel zaměstnankyně Adry, které dotuje úřad práce. ADRA tak 
zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané a umožňuje jim návrat 
do pracovního procesu.

V  roce 2014 provozovala ADRA Česká republika 9 charitativ-
ních obchodů. Výtěžek z  prodeje byl použit na podporu dob-
rovolnických programů v České republice, a také na zahraniční 
projekty Adry, jako byla například pomoc postiženým povod-
němi na Balkáně nebo lidem ve válečném konfliktu na Ukrajině.

Sociální šatníky poskytují lidem v  nelehké životní situaci mate-
riální pomoc ve formě ošacení, hygienických potřeb, ložního 
prádla, ručníků, vybavení domácnosti a dalších doplňků. Jsou 
to zvláště lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových domů, lidé 
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v hmotné nouzi, propuštění z výkonu trestu, lidé postižení ži-
velnými pohromami. Lidem bez přístřeší nabízí sociální šatníky 
několikrát do roka holičské služby a o Vánocích se zde rozdá-
vá guláš. ADRA Česká republika provozovala v  roce 2014 čty-
ři sociální šatníky, které jsou součástí charitativních obchodů                            
ve Frýdku-Místku, Havířově, Frýdlantu nad Ostravicí a v Karviné.

Komunitní intervenční psychosociální týmy 

KIP týmy (komunitní intervenční psychosociální týmy) tvoří spe-
ciálně vyškolení dobrovolníci, kteří poskytují psychosociální 
podporu obětem hromadných nehod, přírodních katastrof atd. 
Jejich členy jsou dobrovolníci různých profesí, kteří mají přede-
vším dostatek empatie a schopnosti rychle a správně vyhodnotit 
situaci. KIP týmy vznikly na základě zkušeností z terénní práce po 
neštěstích, kdy se ukázala zvýšená poptávka po dobrovolnících 
schopných a ochotných reagovat na potřeby zasažených.

Členové KIP týmů fungují v rámci akreditovaného programu Mi-
nisterstva vnitra ČR „KIP týmy pro mimořádné události“. Navazují 
na práci složek Integrovaného záchranného systému ČR a spo-
lupracují se zástupci obcí, církví a jinými pomáhajícími organiza-
cemi. Záměrem KIP týmů je doprovázet přímo zasažené, rodinné 
příslušníky, očité svědky, i pomáhající a nabízet jim podporu při 
zvládání dopadů mimořádné události s využitím jejich vlastních 
sil, zdrojů a prostředků. Při své práci se KIP tým hlásí k Etickému 
kodexu sociálního pracovníka a Standardům psychosociální kri-
zové pomoci MV – GŘ HZS ČR.

V roce 2014 členové KIP týmů pomáhali například při lokálních 
záplavách na Kolínsku, Zlínsku, kde se zapojili do koordinace od-
klízecích prací. ADRA poskytla zasaženým domácnostem finanč-
ní i materiální pomoc. V období mezi událostmi pracuje ADRA 
na zefektivňování náboru dobrovolníků a systému evidence 
dobrovolníků, zajišťuje vzdělávání koordinátorů a dál spolupra-
cuje na vývoji mobilní aplikace, která slouží k monitoringu a efek-
tivní práci s daty z terénu.

Hlavní koordinátor KIP týmů se zúčastnil řady setkání s  před-
staviteli samospráv a integrovaného záchranného systému 
a také společných cvičení v rámci krizového řízení. Na podzim se 
ve Vodňanech uskutečnila konference „Bezpečnost a voda“, kde 
byly prezentovány možnosti využití mobilních aplikací k efektiv-
nější koordinaci pomoci při mimořádných událostech.

KIP týmy v roce 2014:
• Do činnosti KIP týmů bylo v roce 2014 zapojeno 15 skupin o 

celkovém počtu 90 dobrovolníků, kteří působili po celé ČR.

Pokračování pomoci po povodních 
v Čechách v roce 2013
Po mohutné povodni v  Čechách, která v  roce 2013 výrazně 
zasáhla především Českobudějovicko, Kolínsko, Litoměřicko, 
Sedlčansko, Nymbursko a okolí Prahy, pokračovala pomoc Adry 
i v roce 2014. ADRA se podílela především na obnově bydlení, 
také se zúčastnila řady vzpomínkových setkání.

Statistika dobrovolnických center ADRA 2014

Dobrovolnické centrum Typ přijímající organizace Počet přijímacích 
organizací

Počet 
dobrovolníků

Počet odpraco-
vaných hodin Počet návštěv

Česká Lípa Sociální zařízení 7 29 1016 698

Zdravotnické zařízení 1 9 291 230

Individuální klienti 1 2 191 144

České Budějovice Sociální zařízení 10 135 3261 2617

*5 P 1 34 946 262

Individuální klienti 1 8 713 335

**3G 1 2 194 50

Frýdek-Místek, Třinec a Nový Jičín Sociální zařízení 14 213 6146,0 4085

Zdravotnické zařízení 4 78 1714,3 1330

Školské zařízení 1 14 164,5 80

Individuální práce s klienty 2 14 515 470

Charitativní obchody x 83 11853,8 480

Práce v knihovně 1 14 177 Nespec. 

Havířov Sociální zařízení 15 195 6947 3640

Zdravotnické zařízení 4 45 584 477

Charitativní obchody x 45 5973 1274

Ostrava Sociální zařízení 12 350 5558,9 3074

Zdravotnické zařízení 4 82 540 343

Individuální práce s klienty 2 62 1456,3 763

Plzeň Sociální zařízení 3 23 614 504

Praha Zdravotnické zařízení 2 71 688 489

Valašské Meziříčí Sociální zařízení 13 80 3437,5 2504

Zdravotnické zařízení 1 15 606 511

Charitativní obchody 2 16 3865 Nespec.

Zlín Sociální zařízení 15 132 4557,5 1917

Zdravotnické zařízení 2 8 202 134

Znojmo Sociální zařízení 6 80 2471,3 1482

Zdravotnické zařízení 1 25 553,5 313

*5P x 12 438 200

ADRA Celkem 128 1876 65674,4 28406

Vysvětlivky:  
*5 P je program cílený na děti ve věku 6-15 let, který má řešit sociální a komunikační obtíže zapojených dětí. 
* 3 G znamená 3 generace. Tento program funguje na principu přátelského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem starším 50 let a společném trávení volného času        
jedno odpoledne v týdnu. 
*** V konečném součtu přijímacích organizací jsou zahrnuty sociální šatníky i charitativní obchůdky jako jedna organizace.
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Balkán:            Pomoc během povodní v Srbsku
        Podpora zaplavených rodin v Bosně a Hercegovině         
                         Sdílení zkušeností českých krizových  týmů v Chorvatsku
Bangladéš:     Program Banglakids
        Slumové centrum Čalantika
Barma:        Podpora klinik v odlehlých oblastech jihovýchodní Barmy
                  Podpora aktivit mladých lidí a posílení kapacit 
        komunitních organizací
Etiopie:           Lepší přístup k vodě v somálském regionu 
        Podpora nemocnice Karat 
        Rozvoj zdravotnických služeb a odborného vzdělávání 
        v nemocnici v Leku
Filipíny:           Humanitární pomoc po tajfunu Haiyan

Haiti:                    Podpora 18 dětí z programu „Feed one Child“
Irák:                      Podpora uprchlických komunit v Irbílu
Keňa:                    Zdravotnické středisko v Itibo
Mongolsko:        Podpora zemědělských družstev
Rusko:                  Podpora uprchlíků v Rusku
Ukrajina:              Pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem
                              Podpora dětí z chudých rodin v Mukačevu
                              Letní tábor pro děti z dětského domova v Mukačevu
 
Vysvětlivky:
modrá: humanitární projekty
zelená: projekty rozvojové spolupráce
červená: lidskoprávní projekty

Naše práce v zahraničí

Etiopie

Barma

Haiti

Irák

Filipíny

Mongolsko

Rusko

Ukrajina
Balkán

AMERIKA

AFRIKA

ASIE
EVROPA

Program globálního rozvojového vzdělávání 
Opravdový svět

Program globálního rozvojového vzdělávání probouzí přede-
vším v dětech a mladých lidech zájem o svět a problémy, které 
ho sužují. Žáci a učitelé si zvyšují povědomí o globálních pro-
cesech, které ovlivňují jejich každodenní život a jsou pak lépe 
schopni orientovat se ve společnosti, v níž žijí. Programy Oprav-
dového světa jsou zaměřeny na lokální i globální problémy, jako 
je chudoba, migrace, spravedlivý obchod, nebo dětská práce, 
dále také na globální propojenost světa a kulturní odlišnosti. Bě-
hem výukových programů jsou žáci a studenti vedeni k pocho-
pení propojenosti svých vlastních životů s životy druhých a dis-
kutují o dopadech našeho chování a životního stylu na obyvatele 
jiných částí světa.
 
Od roku 2006 existuje program Opravdový svět (dříve PRVáK), 
jehož cílem je vzdělávat mladé lidi. ADRA uskutečňuje každý rok 
okolo 130 programů na mateřských, základních a středních ško-
lách, kterými projdou tisíce dětí a studentů. Mimo to také ADRA 
působí na pedagogických fakultách v Liberci a v Hradci Králové, 
kde předává své znalosti a dovednosti budoucím pedagogům.

Opravdový svět v roce 2014: 
• Programů na školách se zúčastnilo celkem 900 dětí z  ma-

teřských škol, 2242 žáků základních a 284 studentů střed-      
ních škol.

• ADRA uspořádala celkem 135 programů, z toho 38 v mateř-
ských, 85 na základních a 12 na středních školách.

• Semestrální kurzy navštěvovalo celkem 126 studentů            
pedagogiky.

• Do výtvarné soutěže se zapojilo 251 žáků z 29 škol.

Poradna a dětské krizové centrum 
Hradec Králové 

Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum působí 
v Hradci Králové již 12 let. V roce 2014 svou činnost zaměřovala 
zejména na podpůrnou pomoc ženám, obětem domácího násilí 
a dětem, jako zvlášť zranitelným obětem. Velký prostor byl vě-
nován dětským klientům, u nichž byl diagnostikován například 
syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, nebo 
zaznamenány traumatické prožitky. Těmto klientům byla posky-
tována psychologická a psychiatrická péče formou terapeutic-
kého působení a v mnoha případech také trestně právního po-
radenství. Součástí naší poradenské práce byl v  minulém roce 
rovněž projekt „Práce s agresí v terapeutickém rámci“, zaměřený 
na práci s pachateli trestné činnosti. Poradna dále poskytuje pod-
poru obětem trestných činů při vyrovnávání se s  traumatickým 
zážitkem trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. 

Poradna je také akreditované univerzitní pracoviště. Studenti 
z Pedagogické fakulty a Ústavu sociální práce Univerzity Hradec 
Králové a Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se 
měli možnost podílet na praktických řešeních komplikovaných 
životních situací z  oblasti psychologie a sociální práce a tím si 
rozšířit svou praxi.

Činnost Poradny v roce 2014:
• Sociální služby Poradny a krizového centra navštívilo 307 do-

spělých klientů a 131 dětí.
• Celkem se uskutečnilo 2258 intervencí. 
• V  projektu „Práce s  agresí v  terapeutickém rámci“ poskytla 

poradenství 35 uživatelům. 
• Navázala spolupráci s 25 oběťmi trestných činů.
• Po celý rok probíhal v rámci projektu „ADRA pro rodinu“ klub 

pro rodiče s dětmi, který v roce 2014 navštěvovalo       
        56 dospělých a 62 dětí.
• Poradna uspořádala dětské cyklozávody  a přednášky pro děti.
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Humanitární projekty
Humanitární pomoc je nezbytná především v situacích, kdy jsou 
lidé zasaženi přírodní katastrofou, nebo válečným konfliktem. 
Nastává naléhavá potřeba zajistit postiženým pitnou vodu, po-
traviny, zdravotní péči, hygienické potřeby, základní ošacení 
a přístřeší tak, aby měli co nejrychleji důstojné podmínky k živo-
tu. ADRA Česká republika realizuje humanitární pomoc vlastní-
mi projekty nebo ve spolupráci se zahraničními pobočkami sítě 
ADRA. Při rozsáhlých katastrofách spouští ADRA obvykle veřej-
nou sbírku, případně uvolní okamžité prostředky na pokrytí nej-
důležitějších potřeb bezprostředně po události.

Barma/Myanmar

Barma se stále potýká s  následky vojenského režimu, který 
ovládal tuto zemi po dlouhá desetiletí. Obtížným životním pod-
mínkám čelí obyvatelé odlehlých oblastí Karenského státu, kde 
stále doznívá občanská válka a lidé jsou vystavováni následkům 
ozbrojeného konfliktu mezi karenskými radikálními skupinami 
a  barmskou vládní armádou. Porušování základních lidských 
práv místních obyvatel je zcela běžné.

Ekonomická situace Karenů je špatná.  Každý čtvrtý občan žije 
pod hranicí chudoby, přičemž 84 procent chudých lidí žije na 
venkově. Podle údajů z roku 2010 trpí 41 procent dětí ve věku 
do pěti let podvýživou. Do zdravotnictví vláda dlouhodobě ne-
investuje dostatek financí. 60 procent úmrtí dětí do 5 let je způ-
sobeno nemocemi, kterým lze za normální situace předcházet, 
nebo je léčit.  V oblasti bývalých konfliktních zón Karenského 
a Monského státu pracují komunitní zdravotnická střediska, udr-
žovaná lokálními organizacemi i místními lidmi. Protože v těch-
to oblastech nefunguje systém státní zdravotní péče, střediska 
musí spoléhat sama na sebe. Tyto komunitní kliniky si samy shá-
nějí vybavení, zásoby léků i odborné kapacity a ve složitých pod-
mínkách poskytují zdravotní péči místním obyvatelům, vnitřně 
přesídleným lidem i navrátilcům z uprchlických táborů.

Podpora klinik v odlehlých oblastech jihovýchodní Barmy

ADRA ČR podpořila ve spolupráci s místní organizací ADRA 
Myanmar v letech 2012 - 2013 celkem 12 zdravotnických středi-
sek v oblastech Hlaingwe a  Myawaddy. Pořídila pro ně základní 
vybavení (antibiotika, léky proti průjmům, antimalarika, vitamíny, 
antacida, analgetika, masti, obvazy atd.) a dodala základní chi-
rurgický materiál, laboratorní a testovací sady na malárii a žlou-
tenku typu B.  

V roce 2014 zahájila podporu pro dalších 8 klinik a zaměřila 
se zejména na zajištění základní péče o matku a dítě. Mimo to 
vybudovala pro zvýšení hygieny v několika střediscích latríny. 
Každé středisko má přibližně 5-6 pracovníků, kteří pracují pře-
vážně jako dobrovolníci z místních vesnic. Všichni tito zdravot-
níci procházejí tréninkem v základní zdravotní péči, hygieně 
a sanitačních technikách, v základech první pomoci či porodnictví 
a péči o matky a děti.  Po absolvování tréninku mohou zdravotní-
ci sami léčit méně komplikované případy se zaměřením na pre-
venci a provádět základní osvětu a školení o zdraví a hygieně 
ve svých komunitách. ADRA rovněž uvolnila prostředky na fi-
nanční příspěvek na podporu jejich činnosti.

Projekt, který byl zahájen v květnu 2014, staví na zkušenostech 
z předcházejících projektů v této oblasti. ADRA chce kliniky ne-
jen podporovat v jejich akutních potřebách, ale přispět ke tvorbě 
strategie, která by zkoordinovala zdravotnictví v thajském pohra-
niční se státním zdravotnickým systémem.

Podpora zdravotnictví v Barmě v roce 2014:
• ADRA podpořila dalších 8 zdravotnických středisek v oblas-

tech Hlaingwe a  Myawaddy.
• Proběhlo 6 měsíční školení komunitních zdravotníků, které 

absolvovalo 37 lidí.
• ADRA klinikám poskytla základní léky, lékařský materiál            

a v 5 klinikách vybudovala latríny. 

Balkán

V květnu  2014 zasáhly Srbsko, Bosnu a  Hercegovinu a  část 
Chorvatska povodně, které neměly v posledních 120 letech ob-
doby. Zdevastovaly území v celkové rozloze 24 000 km². V Bosně 
a Hercegovině záplavy zasáhly čtvrtinu obyvatelstva, záchranné 
práce komplikovaly sesuvy půdy, kterých záchranáři napočí-
tali přes 2 tisíce. V  Srbsku se bezprostředně po vylití řek Sávy 
a Dunaje ocitlo kvůli zatopené elektrárně 300 tisíc lidí bez elek-

třiny. Také v Chorvatsku, blízko bosenských hranic, voda ničila. 
Velké škody utrpěly také zemědělské pozemky a  infrastruktu-
ra. ADRA ČR vyhlásila veřejnou sbírku, jejíž výtěžek je průběžně 
rozdělován mezi Srbsko a BiH.

Pomoc Adry při povodních na Balkáně:
• Rozdělila více než 1,2 milionu korun v Srbsku a Bosně.
• V Srbsku ADRA distribuovala potravinovou pomoc a zapůj-

čovala vysoušeče. Ze sbírkových peněz financovala nákup   
90 vysoušečů.

• Vytvořila brožuru v  srbštině a chorvatštině, která poskytuje 
nejdůležitější informace pro obnovu bydlení a pitné vody.

Pomoc během povodní v Srbsku
Češi zahájili svou pomoc v Srbsku. Do Bělehradu přivezli sedm-
desát vysoušečů, agregáty na výrobu elektřiny, vysokotlaké čis-
tičky a desinfekční přípravky. Na místě se zapojili také do rozvo-
zu humanitární pomoci. ADRA rovněž financovala čištění studní      
ve městě Krupanji.

Podpora zaplavených rodin v BiH
ADRA se také zapojila do pomoci v Bosně a Hercegovině, kde 
se podílela na likvidaci škod a zapůjčila do rodin vysoušeče. Kro-
mě toho zajistila psychosociální pomoc ve vesnici Željezno Polje, 
kterou postihly rozsáhlé sesuvy půdy. Masa štěrku a hlíny obyva-
telům zničila nejen domy, ale také pole, na kterých místní pěsto-
vali maliny na prodej. V druhé polovině roku 2014 jsme v Bosně 
a Hercegovině realizovali program, jehož cílem bylo opravit nej-
zranitelnějším rodinám jejich domovy. V listopadu byla ukonče-
na oprava 11 domů ve městě Doboj, dalších 7 jsme dokončili 
do konce roku. V městečku Orasije jsme financovali čištění studní.

Sdílení zkušeností českých krizových týmů v Chorvatsku
Také v Chorvatsku, blízko bosenských hranic, voda ničila. V okolí 
obcí Gunja a Rajovo Selo vyplavila tři tisíce domů. Velké škody 
utrpěly také zemědělské pozemky a infrastruktura. Prioritou bylo 
obnovit bydlení a vodní zdroje. S těmito postupy má již ADRA 
ČR kvůli častým povodním v  Česku velké zkušenosti. V  Srbsku            
i  v Chorvatsku školila koordinátory pomoci, kteří spolupracu-
jí s  dalšími organizacemi a  místními samosprávami. Češi také 
Srbům a Chorvatům předali přeloženou příručku s praktickými 
informacemi, jak například ošetřit omítky, zprovoznit zatopený 
automobil nebo vyčistit studnu. Pro chorvatské koordinátory 
uspořádala česká ADRA školení ve Zlíně.

Etiopie

Etiopie je po Nigérii a Egyptu třetím nejlidnatějším africkým stá-
tem a patří mezi nejchudší země světa. Přestože má země velký 
hospodářský potenciál a její ekonomika už několik let roste, té-
měř 30 procent obyvatel stále žije v extrémní chudobě a více než 
polovina dospělých lidí neumí číst a psát. Zdroje obživy jsou tady 
velmi omezené. Tento stav zhoršuje cyklicky se opakující velké 
sucho, které postihuje celou oblast Afrického rohu. Problematic-
ké situaci s  pitnou vodou čelí obyvatelé nejen tam, kde chybí 
přirozené vodní zdroje, ale i v blízkosti řek. Časté náhlé povodně 
mají za následek rozlití vodního toku a vyplavení místních latrín, 
což vede ke kontaminaci zdrojů pitné vody a zvýšení výskytu ně-
kterých chorob. Humanitární pomoc organizace ADRA Česká re-
publika spočívala v zajištění bezpečných zdrojů pitné vody pro 
obyvatele regionu Somali.

Lepší přístup k vodě v somálském regionu
V regionu Somali, který je jedním z nejchudších regionů v Etiopii, 
realizuje ADRA již druhý projekt. V roce 2013 postavila dvě vodní 
nádrže v regionu Garilee a Dhabab, o rok později na svou práci 
navázala a zahájila výstavbu dvou studní s přístřeškem a žlábkem 
pro dobytek pro obyvatele vesnic při řece Shebelle ve woredě 
Kelafo. Jedná se o chráněné nádrže vybudované ve spoluprá-
ci s místními komunitami a úřady. Tyto nádrže dokážou zajistit 
dostatek vody vždy pro celou vesnici. Ženy tak nemusejí puto-
vat pro vodu několik kilometrů pěšky. O studny se stará výbor 
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tvořený místními obyvateli, kteří dostali školení, jak s  vodou 
zacházet a  předcházet její kontaminaci. Díky projektu získalo 
v roce 2014 přístup k pitné vodě 1 900 domácností, tedy téměř 
12 000 obyvatel ve vesnicích Niri a Allowgarsi.

Voda pro Etiopii:
• Díky projektům humanitární organizace ADRA získalo bě-

hem posledních dvou let přístup k vodě téměř 2,5 tisíce do-
mácností.

Filipíny

V pátek 8. listopadu 2013 zasáhl Filipíny tajfun Haiyan, o kterém 
se hovoří jako o nejsilnějším pevninském tajfunu v historii. Posti-
hl 14,1 miliónů lidí v 9 regionech. 4,1 miliónů lidí muselo odejít 
ze svých domovů, 1,1 miliónů domovů bylo zničeno a 6 190 lidí 
přišlo o život. ADRA se od počátku zapojila do humanitární po-
moci. Vyhlásila veřejnou sbírku, ve které nashromáždila téměř 8 
milionů korun. Prostředky postupně využila na nákup potravin 
a hygienických sad pro 1 083 lidí v provincii Iloilo. V Taclobanu 
opravila obydlí 142 rodinám a také se podílela na obnově byd-
lení v provincii Aklan. V provincii Iloilo dále financovala opravu 
stovky rybářských lodí a sítí.  ADRA také zajistila školení pro míst-
ní rybáře o tom, jak katastrofám v rámci možností předcházet.

Humanitární pomoc po tajfunu Haiyan a posílení odolnosti 
komunit v provincii Aklan proti přírodním katastrofám
Provincie Aklan se nachází na severozápadě ostrova Panay, který 
je součástí Západních Visajských ostrovů. Právě tady napáchal 
tajfun nejvíc škod. Ještě po roce od neštěstí měla pouze 4 pro-
centa obyvatel své domy opravené a mohli v nich žít jako dřív. 

Na ostrově Panay zahájila ADRA ČR svůj největší projekt. Nej-
potřebnějším rodinám opravila 90 domků a nově postavila 
80 obydlí. Nové domky mají velikost cca 18 metrů čtverečních 
a  jejich životnost je šest let. Budou bytelnější a nabídnou lep-
ší ochranu před deštěm a sluncem než přístřešky, které si lidé 
postavili z materiálů, který jim po neštěstí zbyl. Konstrukci totiž 
tvoří dřevo, beton a kov. Do výstavby se zapojili především míst-
ní lidé, kterým ADRA zajistila stavební materiál a nářadí. I ty po-
řídila lokálně. Přednost měly domácnosti, jejichž hlavou je žena, 

dále pak rodiny s těhotnými ženami a dětmi do 14 let, rodiny se 
seniory a lidmi s postižením. Cílem bylo zajistit, aby především ti 
nejzranitelnější bydleli v  důstojných podmínkách. Nová obydlí 
se již nebudou stavět v bezprostřední blízkosti pobřeží, aby ne-
byly znovu vystaveny nebezpečí přívalové vlny. 

Projekt byl podpořen z  prostředků Ministerstva zahraničních 
věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí. 
Na projektu spolupracovala ADRA Norsko a ADRA Velká Británie. 

ADRA ČR se také podílela na programech obnovy rybářství v za-
sažených oblastech. Řada rybářů totiž během tajfunu přišla o své 
lodě a nemohla své řemeslo vykonávat, což významně narušilo 
lokální ekonomiku.

Další pomoc Adry na ostrově Panay:
• Materiál na nové lodě dostalo 1 000 rybářů.
• Systémem cash for work ADRA podpořila i místní ženy, které 

opravovaly rybářské sítě. 
• Pro 3 000 lidí uspořádala ADRA školení o  předcházení          

katastrofám. 
• Spolu s místními samosprávami vytvořila komunitní plány, jak 

se při podobných událostech chovat a zmírňovat tak jejich 
následky. 

Haiti

Haiti je jednou z nejchudších zemí severní polokoule. Polovina 
obyvatel vydělává méně než jeden dolar za den a neumí číst 
a psát. Socioekonomickou situaci výrazně zhoršilo zemětřesení 
v roce 2010, jehož následky postihly 3,5 milionů obyvatel. Celko-
vá hodnota ekonomických ztrát se odhaduje na 7,8 miliard USD. 
Jednou z  nejvíce postižených oblastí je školství. 1 500 učitelů 
během zemětřesení zemřelo, 2,5 milionu dětí přerušilo vzdělá-
vání.  I pět let po události je situace kritická a  potřeba pomoci 
naléhavá.

Podpora 18 dětí z programu „Feed one Child“
ADRA posílá na Haiti prostředky každým rokem. V  současné 
době podporuje 18 dětí z nejchudších rodin v oblasti Carrefou-
ru. Děti denně dostávají teplé jídlo, je jim poskytována zdravot-
nická péče a   pravidelná hygiena. Projekt jim také zajistí školní 
pomůcky. ADRA se zavázala tyto děti podporovat po dobu 3 let. 

Irák

Konflikty mezi iráckým obyvatelstvem a  Islámským státem sílí        
a v Iráku vzrůstá počet vnitřních uprchlíků, kterých bylo koncem 
roku 2014 okolo 1 milionu. Do iráckého Kurdistánu také prchá 
velké množství Syřanů, kteří se snaží uniknout před vlnou nási-
lí. Jeden z největších uprchlických táborů se nachází ve městě 
Irbíl. ADRA tady proto vloni založila svou další pobočku a začala 
realizovat programy na podporu uprchlických komunit. Do řady 
aktivit se zapojuje i ADRA ČR.

Podpora uprchlických komunit v Irbílu
Velká koncentrace lidí v uprchlickém táboře znamená i špatnou 
hygienu. Na jednu latrínu připadá 50 lidí, v táborech chybí umý-
várny, není vybudována kanalizace. Velkým problémem je ne-
dostatek léků a základních potřeb. Mnozí uprchlíci byli vyhnáni 
Islámským státem a jsou touto otřesnou zkušeností velmi trauma-
tizováni, některé děti přestaly mluvit, jiné mají poruchy spánku 
a chování. Je tady také mnoho dospělých i dětí se zdravotními 
hendikepy, kteří potřebují zvláštní péči. Většina vnitřně vysídle-
ných osob také nemluví kurdsky, ale pouze arabsky, což znemož-
ňuje dětem chodit do školy a dospělí nemohou najít práci. Školy 
jsou navíc obsazeny. Neexistuje prostor pro vyžití dětí.

Projekty Adry mají za cíl zvýšit odolnost vnitřně vysídlených osob, 
které v  současné době pobývají v  městském prostředí Irbílu. 
Projekt je připraven pro 1 873 přímých příjemců (511 mužů,     
512 žen, 425 chlapců a  425 dívek). Nepřímo by touto formou 
získalo podporu až 9 tisíc lidí.

Formy pomoci v uprchlickém táboře Irbíl:
• malé podnikatelské granty pro muže a ženy, kteří v důsledku 

své situace nemají práci
• zaměstnání uprchlíků – zaměstná pedagogy formou cash    

for work
• lekce kurdštiny pro uprchlíky
• psychosociální pomoc pro děti i dospělé
• neformální vzdělávání a kreativní aktivity pro děti

Ukrajina a Rusko

Konflikt na Ukrajině začal demonstracemi v prosinci 2013, které 
v lednu a v únoru 2014 přerostly v ozbrojené střety mezi prorus-
kými skupinami a ukrajinskými nacionalisty. 

Během první poloviny roku 2014 již statistiky hovořily o stovkách 
obětí, které nechaly život ve vleklých bojích na východě země. 
Více než 100 000 lidí opustilo své domovy, škody na poničené 
infrastruktuře a domech přesahovaly 400 milionů dolarů. ADRA 
ČR vyhlásila veřejnou sbírku a navázala úzkou spolupráci s ADRA 
Ukrajina, která v Kyjevě a dalších pěti městech zahájila humani-
tární pomoc.

Pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem
ADRA měla v roce 2014 na Ukrajině několik aktivit. Ve spolupráci 
s UNICEF a ADRA International zajišťovala distribuci vody a po-
travin ve východních regionech ovládaných proruskými separa-
tisty, kde byla řada lidí odkázaná na vnější humanitární pomoc. 
Obyvatelům, kteří žili týdny ve sklepích a suterénech budov, 
rozdávala potravinové balíčky s olejem, cukrem, rýží, pohankou, 
mlékem a konzervami. Několik desítek z nich se dobrovolníkům 
Adry podařilo vyvést do bezpečnějších oblastí.

Uprchlíci nacházejí útočiště v  tzv. kolektivních centrech v  oko-
lí větších měst. Jejich situace není jednoduchá, protože žijí                  
ze skromných úspor a práci si hledají složitě. ADRA se zaměřila 
na pomoc vysídleným lidem v okolí Kyjeva. Poskytla jim prostřed-
ky na nutné poplatky, např. na elektřinu nebo vytápění, případně 
na zakoupení dalšího materiálního vybavení nebo drobné opra-
vy v jejich dočasných bydlištích. 

Pomoc dostali i ti, kteří se rozhodli navrátit zpět na východ               
a nacházejí své domovy rozbořené a zničené. Dobrovolníci Adry 
jim je pomáhají opravovat, ADRA poskytuje finanční prostředky      
na nákup materiálu.
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Kromě potravin a vody distribuovala ADRA hygienické potřeby 
a teplé oblečení. Nabízí i potřebnou psychosociální pomoc. Fi-
nancovala také potravinovou pomoc pro 163 studentů a učitelů 
agronomické univerzity přesídlené ze zóny konfliktu v Luhansku 
do města Charkova.

Z veřejné sbírky pro uprchlíky v  Rusku jsme pořídili nutriční 
doplňky pro batolata. Pomoc směřovala do uprchlických osad 
v rostovské oblasti v Rusku.

Podpora vnitřně vysídleným lidem na Ukrajině pokračovala        
na přelomu let 2014 a  2015 dalším projektem, jehož  cílem je 
podpořit rodiny žijící v kolektivních centrech. 

Příklady pomoci na Ukrajině v roce 2014:
• 48 opravených domů civilistů ve východních oblastech 
• distribuce 2 670 potravinových balíčků v 15 městech
• nutriční doplňky pro 250 batolat v  uprchlickém táboře 

Rostov

Podpora dětí z chudých rodin v Mukačevu
ADRA podporuje v Mukačevu 15. základní školu, kam chodí 
převážně děti ze sociálně slabých rodin. Trpí nedostatkem péče        
a pozornosti rodičů. Kromě učitelů nemají nikoho blízkého, chy-
bí jim hry, sociální kontakt, zázemí.

Jsou to žáci, kterým chybí i materiální péče. Špatně se stravu-
jí, z domova neznají nic víc než chleba, pohanku a vodu. Jsou 
podvyživení a trpí nedostatkem vitamínů. Koncem roku 2014 se 
Adře podařilo díky štědrosti českých dárců zajistit teplé snídaně 
pro 60 nejpotřebnějších dětí. Mají tak jedno teplé jídlo denně.
Kromě toho ADRA zajistila výměnu oken, školních tabulí a nyní 
připravuje zateplení centrálního rozvodu tepla.

V letních měsících pořádá ADRA pro děti příměstské tábory.

Rozvojové projekty
Rozvojové projekty mají odstranit dlouhodobé problémy v roz-
vojových zemích. Zpravidla se snaží zvýšit dostupnost zdravotní 
a sociální péče, zlepšit přístup ke vzdělání, hledat zdroje pitné 
vody či potravin, zmírňovat chudobu a podobně. Rozvojové pro-
jekty podporují příjemce tak, aby mohli převzít větší kontrolu 
nad svými životy. Do jednotlivých aktivit jsou místní obyvatelé 
vždy zapojeni, učí se soběstačnosti, nezávislosti a schopnosti vy-
užívat své vlastní dovednosti.

Bangladéš

Bangladéš patří k nejchudším zemím světa.  Více než 40 procent 
lidí si vydělá méně než 1,25 USD denně. Míra negramotnosti 
přesahuje u dospělých obyvatel 40 procent. Významnou pří-
činou vysoké míry negramotnosti je nutnost zaměstnávat děti, 
které pak nemají čas ani sílu chodit do školy. Jenom v textilním 
průmyslu u zahraničních firem pracuje přibližně 100 tisíc dětí 
mladších čtrnácti let. 

Nejhorší je situace ve slumech. Žije v nich celá čtvrtina obyvatel 
hlavního města Dháky. Polovina z toho jsou děti. Do začarované-
ho kruhu chudoby tady vstupují nové a nové generace. 

Účinnou zbraní proti chudobě je právě vzdělání. Mladým lidem 
umožní získat lepší práci, rozvíjet se a pomoci celé rodině. Vy-
mýcení extrémní chudoby a hladu je dlouhodobě jedním z Roz-
vojových cílů tisíciletí, které v  roce 2000 přijalo 189 členských 
států OSN v tzv. Miléniové deklaraci.

Na podporu vzdělávání bangladéšských dětí je zaměřen pro-
gram BanglaKids a projekt Slumové centrum Čalantika.

Program BanglaKids

Miliony dětí z bangladéšských vesnic přicházejí o možnost získat 
vzdělání v  důsledku extrémní chudoby svých rodin. Od útlého 
věku jsou nuceny tvrdě pracovat a přispívat do rodinného roz-
počtu. Pracují na poli, v cihelnách, v obchodech, žebrají a často 
i hladoví. Děti tak přicházejí o své dětství a bez vzdělání se v do-
spělosti stávají levnou pracovní silou. Chudoba se tak stává jejich 
osudem.

BanglaKids je dlouhodobý rozvojový program organizace 
ADRA. Poskytuje základní, střední, ale i vyšší vzdělání dětem 
ze znevýhodněných bangladéšských rodin a zlepšuje jejich život-
ní podmínky. Děti se učí číst a psát v bengálském a anglickém 
jazyce, matematice, zeměpisu a dalším všeobecně vzdělávacím 
předmětům. Získávají správné návyky v  oblasti hygieny, zdraví, 
prevence nemocí, etiky a mezilidského soužití. Osvojují si i prak-
tické manuální a řemeslné dovednosti každodenního života. 
Kromě vzdělání je dětem poskytována základní lékařská péče                     
a každodenní strava.

Na školách provádí ADRA také rekonstrukce školních prostor, 
zkvalitňování zdrojů pitné vody, elektrifikaci, přístavby ubyto-
vacích zařízení a realizuje další projekty zlepšující prostředí, 
ve kterém děti studují. Nově poskytuje program BanglaKids pří-
mou materiální pomoc chudým rodinám prostřednictvím inter-
netového e-shopu.

ADRA se adresné podpoře dětí v  Bangladéši věnuje systema-
ticky od roku 1999. Díky dárcům, převážně z České a Slovenské 
republiky zajistila prostřednictvím programu BanglaKids vzdělá-
ní více než 6 500 bangladéšským dětem a otevřela jim tak cestu        
k lepší budoucnosti.

Program BanglaKids v číslech roku 2014:
• umožnil vzdělání 1 260 dětem na 31 vesnických, 7 internát-

ních a 1 městské škole
• poskytl dětem víc než 700 000 výživných teplých jídel
• dárkovými balíčky materiálně pomohl 272 dětem 
        a 76 rodinám
• zajistil 2 dvoutýdenní školení pro 95 učitelů
• zakoupil 1 motorku pro zásobování a dopravu nemocných 

dětí k lékaři
• uskutečnil 3 setkání dárců programu BanglaKids
• spustil nové webové stránky www.banglakids.cz 

Slumové centrum Čalantika

V chudinských čtvrtích bangladéšské metropole Dháky žije více 
než pět milionů lidí. Přicházejí často z vesnic s nadějí na lepší 
život a s vidinou zaměstnání, které jim pomůže zajistit obživu pro 
své rodiny. Velkoměsto je však nemilosrdné a neuživí přeplněné 
ulice. A tak se chudinské čtvrti, kde často schází základní hygie-
nické zázemí, přístup k pitné vodě i možnost vzdělání, plní rodi-
nami, které nemají na důstojné bydlení. Jejich děti tráví čas pra-
cí, sběrem plastů nebo žebráním, aby pomohly svým rodinám 
přežít. 

Čalantika  je název chudinského slumu v hlavním městě Dháce 
a také centra pro vzdělání a volný čas, které zřídila organizace 
ADRA s podporou českých a slovenských dárců v létě 2013. 

V centru se děti učí číst a psát v místní bengálštině, učí se zá-
kladům matematiky, angličtiny a všeobecným znalostem a také 
zde mají přístup ke vzdělávání v oblasti zdraví, hygieny a výživy.  
V centru se také mohou zapojit do různých zájmových a volno-
časových aktivit, kterých se jim v prostředí chudinské čtvrti ne-
dostává, dostávají výživné teplé jídlo a mají přístup k pravidelné 
lékařské péči. ADRA se snaží podporovat děti dlouhodobě, aby 
začaly chodit do školy a úspěšně dokončily alespoň základní 
vzdělání.

Rodiče dětí se mohou v centru Čalantika zapojit do kurzů gra-
motnosti, vaření, šití, krejčovství a rukodělných prací s cílem zís-
kat lepší pracovní kvalifikaci i nové možnosti obživy. Vedle kurzů 
mají i rodiče dětí přístup k pravidelné lékařské péči a základnímu 
zdravotnímu ošetření. Ve slumu Čalantika pořádá ADRA pravi-
delně také měsíční semináře o zdraví, hygieně, prevenci nemocí, 
právech dětí a žen a poskytuje sociální poradenství.
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Dostat šanci ke vzdělání se pro děti ze slumu Čalantika stává 
příležitostí, jak bojovat proti chudobě a představuje jedinou 
reálnou šanci, jak mohou prožít dětství, jaké si zaslouží, a jed-
noho dne vykročit za hranice slumu, najít v životě uplatnění 
a důstojnou práci, která uživí je i jejich rodiny.

Centrum Čalantika v roce 2014 v číslech:
• zajistilo podporu pro 50 dětí 
• připravilo celkem 13 850 obědů a svačin
• zajistilo 1 054 zdravotních prohlídek a ošetření lékařkou
• uspořádalo 52 ucelených lekcí na téma zdraví a hygieny pro 

děti a 226 lekcí gramotnosti a základů hygieny pro maminky
• připravilo 16 kurzů vaření a výživy pro těhotné a maminky 

s malými dětmi a 2 tříměsíční kurzy šití pro 25 maminek
• uspořádalo 6 tematických workshopů pro obyvatele slumu   

a 2 osvětové pochody

Etiopie

Etiopie je třetí nejlidnatější zemí Afriky a zároveň jedním z nej-
chudších států světa. Přestože má země velký hospodářský po-
tenciál a  její ekonomika už několik let roste, téměř 30 procent 
obyvatel tu stále žije v extrémní chudobě. Více jak polovina do-
spělých lidí neumí číst a psát.

Etiopské zdravotnictví je málo rozvinuté a 38 procent obyvatel 
k němu nemá přístup. Rozvojové projekty Adry se v Etiopii v mi-
nulých letech zaměřily právě na oblast zdravotnictví. V roce 2011 
přispěla ADRA na vybudování nemocnice ve městě Halaba 
Kulito, o rok později podpořila a vybavila nemocnici ve městě Leku, 
v roce 2014  zahájila projekt na vybavení nemocnice ve městě 
Karat. Všechny tři nemocnice se nacházejí v  regionu Jižních 
národů, národností a lidu - jedné z nejchudších oblastí Etiopie.

Podpora nemocnice ve městě Karat
ADRA zahájila projekt na podporu nemocnice již v  roce 2013. 
Zařízení bylo otevřeno 1. června v roce 2014. Nachází se tu ošet-
řovna, chirurgické, pediatrické, gynekologické oddělení a labo-
ratoř. Součástí vybavení nemocnice je také 35 lůžek pro pacienty. 
ADRA nakoupila a doručila sem přístroje (vybavení pro chemic-
kou laboratoř, horizontální parní sterilizátor, dvě gynekologická 
křesla a dvě lůžka) a zajistila jejich instalaci českými dodavateli. 
 
V roce 2014 působili v nemocnici čeští profesionálové různých 
lékařských specializací. Dvě šestičlenné skupiny odborníků 
v  rámci dvou misí školily místní personál a také přivezly velké 
množství zdravotnického materiálu. V průběhu realizace projek-
tu absolvovalo školení Health Management Information System 
50 členů zdravotnického a nezdravotnického personálu nemoc-
nice Karat, 86 zaměstnanců prošlo školením v  oblasti hygieny 
a 20 zdravotních sester absolvovalo školení Nurse Care Plan. 
Mimo tato školení bylo umožněno devíti zaměstnancům nemoc-
nice Karat navštívit nemocnice Hossahna a Butajira a poučit se 
z tamní dobré praxe.

V průběhu roku navštívily nemocnici dvě české dentistky, které 
na dentální klinice ošetřily 57 pacientů. Poskytovaná péče byla 
pro pacienty zdarma.

Nemocnice Karat je již v současné době schopna poskytovat 
široké spektrum lékařských služeb. Počet ošetřených a opero-
vaných pacientů vzrostl v porovnání se stavem před zahájením 
projektu. Naproti tomu se snižuje počet pacientů, kteří by mu-
seli vyhledat odbornou péči mimo woredu Konso. Projekt zna-
mená pro cílové skupiny výrazný přínos. Zejména díky vybavení 
oddělení pro matky a děti se zvýšila bezpečnost matek, které                                   
do nemocnice přicházejí porodit. Matky navíc nemusejí na po-
rodnickém oddělení za péči platit.

Podpora nemocnice v roce 2014:
• lékařské služby pro spádovou oblast 320 000 obyvatel
• zajištění dentálního vyšetření pro 57 pacientů
• 850 porodů pod dohledem lékaře
• školení místních zdravotníků dvěma šestičlennými skupinami 

českých lékařů

Rozvoj zdravotnických služeb a odborného vzdělávání v ne-
mocnici v Leku
V  roce 2012 byla dokončena stavba nemocnice v  etiopském 
městě Leku. Zařízení však nemohlo fungovat, protože nemělo 
zdroj elektřiny. Nebyl tady funkční operační sál, porodní od-
dělení, lůžkové oddělení ani laboratoře. Chyběl i kvalifikovaný         
personál. 

ADRA nemocnici postupně vybavila biochemickou laboratoří, 
moderním ultrazvukem, rentgenem, generátorem elektrického 
proudu, pořídila vybavení operačních sálů, vybudovala uby-
tovací zařízení pro personál a zajistila pro něj odborná školení. 
Kromě nemocnice ADRA podporuje lékařskou fakultu ve městě 
Yirgalem, která byla založena v únoru 2012.  

Během roku 2014 přijely do Leku dvě skupiny českých léka-
řů – specialistů. Působili v nemocnici i na fakultě, kde předávali 
medikům a etiopským zdravotníkům cenné zkušenosti z oborů 
chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, dětského lékař-
ství a anesteziologie. Zvyšování kvalifikace místních zdravotníků 
a poskytování kvalitního lékařského vzdělání na fakultě zvedá 
úroveň zdravotnictví v celém okrese. Služby v Leku jsou zpoplat-
něny, avšak těhotné ženy a děti je mají zdarma. ADRA usiluje                 
o to, aby byly ceny za ošetření co nejnižší a kvalitní péči si mohl 
dovolit každý. Dříve se totiž museli pacienti vydávat i na několi-
kadenní cestu do jiných okresů.

Co umožnil projekt v Leku v roce 2014:
• dvoudenní školení na téma prevence infekcí pro 
        150 jednotlivců z řad nemocničního personálu
• školení pro 145 lékařských a nelékařských pracovníků        

nemocnice
• školení pro 15 učitelů lékařské fakulty
• 600 porodů pod lékařským dohledem, z toho deset 
        procent bylo císařských řezů
• vybavení a podpora fakulty s 96 studenty medicíny

Keňa

Keňa je zemí obrovských ekonomických, sociálních i geografic-
kých rozdílů. Poslední dobou jsou v této zemi stále více skloňo-
vána témata jako rostoucí ceny potravin, potravinová krize, pro-
blémy zemědělského obchodu, negativní dopady klimatických 
změn a také zhoršující se bezpečnostní situace. V centrální Keni 
se postupně daří rozvíjet zdravotnictví a  školství, nicméně na 
venkově, kde žije 75 procent všech obyvatel, je situace ve všech 
oblastech mnohem horší. Lidé jsou zde odkázáni na nedostateč-
nou nebo zcela chybějící zdravotní péči. Špatná nebo chybějící 
lékařská péče má za následek vysokou úmrtnost matek a snadné 
šíření HIV/AIDS.

Zdravotnické středisko v Itibo
Od roku 2006 podporuje ADRA zdravotnické středisko v  Itibo, 
které je v oblasti Nyamira jediným zařízením nabízejícím základní 
zdravotní péči. Ve spádové oblasti nemocnice žije asi 200 tisíc 
lidí. Původní budovu ADRA postupně opravila a doplnila nutné 
vybavení. V roce 2014 proběhla výstavba nového pavilonu lůž-
kového oddělení s JIP lůžky, operačním sálem a urgentním pří-
jmem. Do práce se hojně zapojili i místní lidé, kteří pro nemocni-
ci vyrobili nábytek na míru. ADRA, jako jediná česká humanitární 
organizace, umožňuje stáže českým medikům v rozvojové zemi. 
V roce 2014 navštívilo Itibo 10 mediků z různých českých lékař-
ských fakult. Stáže jsou většinou čtyřtýdenní, v  jedné skupině 
jsou vždy čtyři studenti všeobecné medicíny a jeden student sto-
matologie. Medici se seznámí s prací v porodnici, poznají porody 
v jiné kultuře a naučí se improvizovat na chirurgickém a úrazo-
vém operačním sále, ošetřují také lidi nemocné HIV/AIDS a se-
znamují se s mnoha tropickými chorobami, které se v Evropě ne-
vyskytují. V neposlední řadě se naučí zodpovědnosti za svěřené 
pacienty. Tým doplňují dva lékaři.

Projekt nemocnice Itibo v roce 2014:
• 9 000 ošetřených pacientů 
• 500 pacientů ošetřených v zubní ambulanci
• 150 porodů pod lékařským dohledem
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Mongolsko

Hospodářství Mongolska je postaveno především na pastevec-
tví. Jak je tento způsob obživy křehký, ukázal rok 2010, kdy Mon-
golsko zasáhly kruté mrazy, známé pod označením „dzud“. Tehdy 
pastevcům uhynulo okolo 10 milionů kusů dobytka. Mongolsko 
se rázem ocitlo na prahu hladomoru, protože lidé zůstali bez jíd-
la a bez zdrojů. Vzhledem k tomu, že se tento druh přírodní kata-
strofy cyklicky opakuje, bylo na čase hledat alternativní způsoby 
hospodaření. Přestože v Mongolsku není tradice rostlinné výroby 
a obdělávání půdy zažitá, lidé jsou novým příležitostem otevřeni.

Podpora zemědělských družstev
Projekty Adry ukazují obyvatelům mongolského venkova, jak 
pěstovat a zpracovávat zeleninu a podporují vzniklá zemědělská 
družstva. ADRA Česká republika působí v Mongolsku od roku 
2007. Ministerstvo zemědělství ČR tehdy podpořilo obyvatele 
na jihu v oblasti Dornogobi. Tamní farmáři založili několik země-
dělských družstev a začali hospodařit v podnebí, které umožňu-
je zemědělskou činnost jen několik měsíců v  roce. O rok poz-

ději rozšířila ADRA Česká republika své aktivity mezi zemědělce 
do provincií Selenge a Zavkhanu. V roce 2014 se projekt soustře-
dil na další rozvoj zemědělských družstev, zlepšování podnika-
telských dovedností farmářů a zefektivňování výroby, posilování 
kapacit zemědělců a farmářů jak v oblasti nových technologií, tak 
v oblasti přípravy podnikatelských záměrů a strategických plánů.

Aby družstva fungovala samostatně i po skončení projektu, vznikla 
Unie družstev se sídlem v každé provincii. Takovéto sdružení posky-
tuje služby v oblasti vzdělávání, poradenství v obchodní činnosti, 
napojení na trh a zajistí drobným zemědělcům záruky na půjčky. 

Pěstování zeleniny se v Mongolsku těší čím dál větší oblibě. Čle-
nové družstev jsou snaživí a neustále se chtějí zdokonalovat. 
Družstvo Bayankhan například sklidilo dvě tuny dýní a vyrobilo 
z nich sedm různých druhů zpracovaných či konzervovaných 
produktů, jako třeba dýňovou a meruňkovou marmeládu, dýňo-
vou kaši nebo míchané saláty. Na podzimní události Green day 
získalo cenu za nejlepší produkt roku 2014.

Zemědělský projekt Adry v roce 2014:
• Přinesl užitek 13 vesnicím s přibližně 6 647 obyvateli.
• Zajistil 8 odborných profesních školení a 6 školení na rozvoj 

podnikání, jichž se zúčastnilo 806 družstevníků.
• Poradci a lektoři poskytli poradenství 426 členům družstev      

s cílem zlepšit vedení družstev a jejich obchodní plány. 
• Školení zaměřených na ekologické zemědělství a technologii 

zpracování mléka se zúčastnilo 637 členů družstev. 
• V obou provinciích se urodilo 238,5 tuny 14 různých druhů 

zeleniny a 242 tun pícnin.

Ukrajina

Na západoukrajinské město Mukačevo začíná v  plné míře do-
léhat krize. Skoro třetina místních obyvatel patří do kategorie 
sociálně slabých a jejich strádání v  roce 2014 ještě prohloubil 
nekončící válečný konflikt. Lidé problémy často řeší alkoholem, 
propadají závislostem a přestávají zvládat rodičovskou roli. Je-
jich dětem chybí péče, dobrý příklad a motivace pro další život.

Letní tábor pro děti z dětského domova v Mukačevu
ADRA se během letních prázdnin snaží dětem ze sociálně 
slabých rodin připravit smysluplný program a dopřát jim zážitky, 
které ke správnému dětství patří. Na přelomu června a červen-
ce se už poosmé uskutečnil tábor pro šedesát místních dětí ve 
věku 6-17 let. Vedou ho dobrovolníci, převážně studenti z Česka, 
kteří se dětem věnují a připravují na každý den pestrý program. 
Do přípravy se zapojili také dobrovolníci místní univerzity. Bě-
hem příměstského tábora dostávají školáci také jídlo.

Lidskoprávní projekty
Lidskoprávní projekty pomáhají rozvíjet občanskou společnosti 
v  zemích, které procházejí demokratickou transformací. ADRA 
pomáhá místním neziskovým organizacím nastartovat svou čin-
nost a snaží se zvyšovat ve společnosti povědomí o základních 
lidských právech. Motivuje mladé lidi, aby se zapojili do komu-
nitních činností. Součástí jednotlivých aktivit je také sdílení a pře-
dávání zkušeností z České republiky.

Barma

Barmu po desetiletí ovládal vojenský režim, který hluboce po-
znamenal její obyvatelstvo i ekonomiku. Karenský stát je jedním 
ze sedmi etnických států, jehož obyvatelé jsou stále znevýhod-
něni oproti většinovému obyvatelstvu. Největší neklid panuje 
v odlehlých oblastech thajského pohraničí. Podle místních před-
stavitelů občanské společnosti se tam vláda chová stále velmi 
autoritativně. Činnosti nevládních organizací sleduje policie, 
prostor pro veřejné aktivity je omezený, místní univerzity nena-
bízejí žádné společenskovědní programy, mladým lidem chy-
bí možnosti využití volného času atd. Obyvatelé těchto oblastí 
přesto mají mít právo a možnost podílet se na rozhodnutích, kte-
rá mohou ovlivnit jejich životy a také strukturu jejich společnosti.

Podpora občanské společnosti v Karenském státě
ADRA ČR zahájila na počátku roku 2010 ve spolupráci s ADRA 
Myanmar projekt zaměřený na podporu organizací občanské 
společnosti, nově utvořených politických stran a  mladých lidí 
– především studentů z  oblasti Karenského státu ve východní 
Barmě. V  roce 2014 ADRA na tento projekt navázala a snaží 
se dál aktivizovat mladé lidi, aby se zapojovali do komunit-
ních aktivit. I proto, že se v roce 2015 konají parlamentní volby. 

V následujících letech chce ADRA nadále přispívat k posílení ko-
ordinace a spolupráce mezi jednotlivými organizacemi a místní-
mi komunitami.  Připravuje řadu školení a komunitních workshopů 
v oblasti lidských práv, aktivního občanství a politické gramotnosti.

Mezi úspěchy projektu patří organizace letních škol v 16 míst-
ních komunitách, kterých se zúčastnilo přes 800 mladých lidí 
a 40 dobrovolníků. Ve snaze posílit kapacity mladých dobrovol-
níků, byl zorganizován dvouměsíční Youth Initiative Program, 
v průběhu září a října se účastníci intenzivně vzdělávali v nej-
různějších společenskovědních, politických a globálních téma-
tech. V listopadu pak své znalosti a zkušenosti předávali dál 
ve svých domovských komunitách prostřednictvím 5 komunit-
ních workshopů, které si sami zorganizovali. 

Závěrem roku ADRA dobudovala a otevřela komunitní kavárnu 
Veranda v hlavním městě Karenského státu Hpa-anu. Od začátku 
je v rukou místních, zastřešuje ji partnerská vzdělávací komunit-
ní organizace Tounge La‘Yat. Kavárna funguje na bázi sociálního 
podnikání a snaží se vydělat si takto na vlastní provoz. Kavárna je 
prostorem, kde může mládež a lidé ze znevýhodněného prostře-
dí získat svou první pracovní zkušenost. 

Veranda se stala místem pro sdílení, učení a růst mladých lidí.         
V posledních 12 měsících se projektový tým rovněž zapojil do 
řady veřejných akcí a podpořil například literární večery, Mezi-
národní den mládeže, Mezinárodní den míru atd. V Komunitní 
kavárně Veranda se konají akce podle pravidelného rozvrhu 
i velké společenské události. V místních školicích prostorách pro-
bíhá řada dalších školení a prostor využívají k setkáním místní 
občanské iniciativy. Dvě představitelky barmských nevládních 
spolků navštívily na podzim Českou republiku v rámci několika-
denní stáže a sdíleli zkušenosti v oblasti globálního rozvojového 
vzdělávání s koordinátory projektu Opravdový svět.

Podpora občanské společnosti v Barmě v roce 2014:
• ADRA zorganizovala v 16 místních komunitách letní školy, 

kterých se zúčastnilo přes 800 mladých lidí a 40 dobrovol-
níků.

• Otevřela  komunitní kavárnu Veranda a podpořila sociální 
podnikání.

• Aktivity pořádané v kavárně mají mladým lidem rozšířit obzor 
a vzbudit v nich zájem o parlamentní volby v roce 2015 (lek-
ce angličtiny a japonštiny, semináře o globálních tématech 
apod.) 

• V kavárně vznikla půjčovna kol a cykloklub.
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Výše uvedený přehled výnosů zahrnuje pouze ty účelové pro-
středky, které byly v roce 2014 skutečně použity. Obsahuje tedy 
například účelové příjmy, obdržené v minulých letech a použité 
v roce 2014. Neobsahuje účelové příjmy přijaté v roce 2014, kte-
ré budou použity až v letech následujících.

Stabilní součástí portfólia finančních zdrojů  ADRA, o. p. s. jsou 
již tradičně dary od Církve adventistů sedmého dne, které v roce 
2014 tvořily 4,3% z celkových výnosů, a pomohly financovat ná-
klady, které nebylo možné považovat za uznatelné z hlediska 
podmínek, za kterých byly projekty ADRA, o. p. s. realizovány 
nebo na které rozpočty těchto projektů nedostačovaly.

Mince denně – program pro pravidelné dárce

Do dárcovského programu organizace Mince denně se v roce 
2014 nově zapojilo 263 dárců. Dárcovský program je založen 
na myšlence, že i drobný pravidelný finanční dar může znamenat 
významnou pomoc lidem v nouzi.

Finanční dary získané v  programu Mince denně jsou děleny 
na třetiny:
• 1/3 je určena na podporu dobrovolnictví a globálního rozvo-

jového vzdělávání v ČR
• 1/3 putuje na dlouhodobé rozvojové projekty a okamžitou 

pomoc v zahraničí
• 1/3 slouží k zajištění zázemí, fundraisingu a dalšího rozvoje 

organizace ADRA

S přispěním dárců Mince denně mohla organizace ADRA v roce 
2014 v České republice uhradit náklady na nábory dobrovolníků 
a jejich školení v dobrovolnických centrech nebo spolufinanco-
vat programy pro děti a dospělé, kteří navštěvovali poradnu pro 
oběti násilí v Hradci Králové.

V zahraničí byl díky využití darů Mince denně podpořen zdra-
votnický projekt v Barmě, realizovali jsme pomoc po povodních 
v Srbsku, hradili vybavení nemocnice v etiopském městě Leku 
a podpořili další programy Adry.

Podrobné informace o programu, využití darů i on-line přihlášku 
zájemci najdou na webových stránkách www.mincedenne.cz.

Zdroje příjmů v tis. Kč v %
Veřejné zdroje (státní rozpočet, 
rozpočty krajů, měst a obcí) 31 469 45

Dary od jednotlivců a firem 20 557 29
Mince denně a ADRA Úl 534 1
Veřejné sbírky 12 836 18
Vlastní činnost a ostatní výnosy 4 772 7
Celkem 70 168 100

Finanční zpráva ADRA, o. p. s.

Zdroje a struktura příjmů
Celkové výnosy  ADRA, o. p. s. v roce 2014 dosáhly 70 168 tis. 
Kč, k jejich převažujícím zdrojům patřily především příjmy z ve-
řejných rozpočtů (45 %) a dary od jednotlivců a firem (29 %).

Zpráva auditora
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Přehled užitých dotací a příspěvků z veřejných zdrojů za rok 2014

Poskytovatel dotace Název projektu Hodnota v Kč

Ministerstvo zahraničních věcí ČR Okamžitý přístup k základní zdravotní péči v post-konfliktních zónách jihovýchodní Barmy 1 863 251

Podpora aktivizace mladých lidí a posílení kapacit komunitních organizací v jihovýchodní Barmě 2 254 190

Zlepšení zdraví zranitelných komunit prostřednictvím přístupu k vodním zdrojům v Somálském regionu, Etiopie 1 200 000

Posílení odolnosti komunit v provincii Alkan proti přírodním katastrofám - Filipíny 2 500 000

Celkem 7 817 441

Česká rozvojová agentura Rozšiřování úspěšného modelu inkluzivního předškolního vzdělávání v Moldavsku 249 000

Posílení kapacity nemocnice Karat 4 574 500

Podpora hospodářského rozvoje venkova v provinciích Selenge a Zavkhan, Mongolsko 684 733

Podpora rozvoje zdravotnických služeb a odborného vzdělávání v zóně Sidama, Etiopie 8 900 000

Globální rozvojové vzdělávání školám (PRVák/Opravdový svět) 1 100 000

Celkem 15 508 233

Ministerstvo zdravotnictví ČR Dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních v Ostravě a okolí 30 000

Dobrovolníci u občanů se zdravotním postižením v okrese Frýdek-Místek a Nový Jičín v roce 2014 50 000

Dobrovolníci v nemocnicích v Havířově a v Českém Těšíně 35 000

Dobrovolníci ve Všeobecné nemocnici v Praze a v Nemocnici na Františku 40 000

Celkem 155 000

Ministerstvo vnitra ČR Dobrovolnictví pro seniory a zdravotně postižené na území hl. m. Prahy 61 000

Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních pro seniory a zdravotně postižené 103 000

DC ADRA Znojmo - Program Pět P 30 000

Dobrovolnictví ve zdravotnických a sociálních zařízeních na Českolipsku 48 000

Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase 120 000

Pomoc osobám zdravotně postiženým 47 000

Příprava a podpora dobrovolníků KIP týmů pro psychosociální krizovou pomoc obyvatelstvu 110 000

Přátelství, Péče, Pomoc, Prevence a Podpora pro děti 52 000

Dobrovolnické programy u dětí, mládeže a sociálně-potřebných ve Frýdku-Místku a okolí v roce 2014 97 000

Dobrovolnické centrum ADRA Plzeň - Dobrovolnictví v sociálních službách a zdravotních zařízeních pro seniory 21 000

Dobrovolnické programy u seniorů a zdravotně postižených ve Frýdku-Místku a okolí v roce 2014 247 000

Dobrovolníci v sociálních a zdravotních organizacích pro seniory a zdravotně postižené v roce 2014 115 000

Pomoc osobám zdravotně postiženým a seniorům 23 000

Dobrovolnický program ADRA v okrese Karviná 140 000

Dobrovolníci pro děti, mládež a rodiny v jejich volném čase 26 000

Dobrovolnická služba lidem zasaženým mimořádnou událostí 32 000

Dobrovolníci v sociálních zařízeních pro sociálně slabé občany 24 000

Celkem 1 296 000

Poskytovatel dotace Název projektu Hodnota v Kč

MPSV Sociální poradenství - poskytování sociálních služeb 383 000

Krizová pomoc - poskytování sociálních služeb 321 000

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - poskytování sociálních služeb 265 000

Vítr do plachet - přes Attavena, o.p.s. 97 871

Celkem 1 066 871

Ministerstvo spravedlnosti Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti 233 000

Královéhradecký kraj Práce s agresí v terapeutickém rámci ADRA NOMIA 40 000

ADRA NOMIA pro sociální začlenění rodičů, rodin a pro rozvoj rodičovských kompetencí 25 000

Celkem 65 000

Jihočeský kraj Zabezpečení pomoci na území JČK při mimořádných událostech „Panel“ 40 000

Laskavost dobrovolníků - balzám pro seniory v našem městě 200 000

Celkem 240 000

Moravskoslezský kraj Dobrovolníci v zařízeních u seniorů a zdravotně postižených 50 000

Rozvoj a realizace dobrovolnictví na území města Ostravy a okolí 50 000

Celkem 100 000

Zlínský kraj Dobrovolníci pro seniory, děti a lidi se zdravotním postižením 73 000

Městská část Praha 1 Rozšíření počtu dobrovolníků v Nemocnici Na Františku 40 000

Statutární město Hradec Králové Dětské krizové centrum ADRA 280 000

Adra pro rodinu 70 000

Zvykací režimy a asistovaná předávání dětí 40 000

Práce s agresí v terapeutickém rámci 50 000

Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti 150 000

Kouzelná Beruška 3 000

Trial forsage-cyklozávody pro rodiny s dětmi 2 700

Celkem 595 700

Statutární město Ostrava Dobrovolnictví u seniorů v sociálních a zdravotních zařízeních na území města Ostravy 150 000

Dobrovolnictví u seniorů v domácnostech 80 000

Dobrovolnictví v sociálních zařízeních města Ostravy na pomoc dětem a osobám se zdravotním postižením 150 000

Dobrovolnictví u seniorů v sociálních a zdravotních zařízeních na území města Ostravy 70 000

Dobrovolníci v pěstounských rodinách 90 000

Celkem 540 000
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Na projekty, které jsme realizovali v roce 2014, jsme z veřejných rozpočtů obdrželi částku 31 469 tis. Kč a těmito 
prostředky bylo uhrazeno 45 % z celkových projektových nákladů.

Poskytovatel dotace Název projektu Hodnota v Kč

Statutární město České Budě-
jovice

Dobrovolnictví pro lidi s postižením v našem městě 15 000

Dobrovolnictví pro seniory v našem městě 20 000

Celkem 35 000

Statutární město Karviná Projekty humanitární organizace ADRA v Karviné 40 932

Projekty humanitární organizace ADRA v Karviné 44 000

Celkem 84 932

Statutární město Havířov Projekty Dobrovolnického centra v Havířově 200 000

Město Valašské Meziříčí Dobrovolnictví v sociálních a zdravotních zařízeních Valašského Meziříčí 153 000

Město Třinec Dobrovolnické programy v ADRA v Třinci a okolí 90 000

Město Frýdek-Místek Studentský dobrovolnický klub ADRA 10 000

Materiální pomoc sociálně potřebným - sociální šatník 27 000

Doučování žáků ze sociálně vyloučené lokality 50 000

Slavnostní večer - 10. výročí ADRA-FM 20 000

Dobrovolnické programy ADRA ve Frýdku-Místku 150 000

Celkem 257 000

Město Česká Lípa Dobrovolnické centrum 40 000

Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni 29 000

Celkem 69 000

Město Nový Jičín Dobrovolnické programy ADRA v NJ a okolí 90 000

Město Fulnek Dobrovolnický program v nemocnici v Bílovci na odděleních následné péče v roce 2014 3 000

Město Bílovec DC Ostrava 20 000

Město Frýdlant nad Ostravicí Sociální šatník Frýdlant nad Ostravicí 20 000

Město Znojmo Činnost Dobrovolnického centra Znojmo 60 000

Město Otrokovice Dotace na poskytování dobrovolnické služby v Otrokovicích 40 000

Město Rožnov pod Radhoštěm Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů 40 000

Úřad práce Ostrava Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného 
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu

2 576 972

Celkem 31 469 149

Přehled  účelových darů a příspěvků přijatých a užitých za rok 2014

Celkové náklady ADRA, o. p. s. dle jednotlivých aktivit/projektů:

Náklady a hospodářský výsledek
ADRA, o. p. s. v roce 2014 realizovala externí projekty (tj. mimo 
projektů, které podporovaly rozvoj samotné organizace) v cel-
kové hodnotě 64 220 tis. Kč. Největší částkou byly podpořeny 
zahraniční rozvojové projekty. Celkový objem poskytnuté  po-
moci v porovnání s rokem 2013 byl ve všech oblastech srovna-
telný nebo mírně rostoucí kromě domácí humanitární pomoci 
(povodně v roce 2013), kde zaznamenal pokles o 17 491 tis. Kč.

ADRA, o. p. s. vynaložila v roce 2014 zdroje na úhradu osob-
ních nákladů v celkové výši 18 076 tis. Kč, tyto náklady se vázaly 
k 56 přepočteným celým úvazkům. 

V roce 2014 dosáhla ADRA, o. p. s. zisku po zdanění ve výši 
342 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek byl dosažen především 
díky výnosu z tržeb charitativních obchodů a štědrosti dárců.

Druh projektu
Objem realizovaných projektů v tis. Kč 
Zahraniční Domácí Celkem

Humanitární 15 309 3 902 19 211
Rozvojový 28 306 28 306
Globální rozvojové vzdělání a osvěta 1 498 1 498
Osvětový 8 8
Lidskoprávní 0
Podpora projektů, fundraising, provoz centrální kanceláře 5 547 5 547
Poradna a dětské krizové centrum Hradec Králové 2 612 2 612
Podpora a rozvoj dobrovolnictví 12 585 12 585
Celkem 43 623 26144 69 767

Druh fondu (údaje v Kč) Počáteční stav k 1. 1. 2014 Použití fondů Tvorba fondů Konečný zůstatek k 31.12. 2014
Dary
Fond Mince denně 3 342 130 533 643 1 610 111 4 418 598
Fond Keňa 142 752 64 727 298 210 376 235
Fond Ukrajina 112 878 37 808 116 651 191 721
Fond přírodní katastrofy v ČR 2 084 735 1 234 043 636 653 1 487 345
Fond přírodní katastrofy v zahraničí 1 383 125 661 981 300 945 1 022 088
Fond rozvojové projekty v zahraničí 498 467 823 517 579 50 253
Fondy darů od Nadace Adra 632 287 388 710 200 000 443 577
Fondy na dobrovolnictví 69 280 151 989 203 777 121 068
Fondy na mimořádné události 900 000 0 60 935 960 935
Fondy na projekty v Bangladéši 2 842 829 9 452 420 9 568 477 2 958 886
Fondy věcných darů 282 324 357 805 357 805 282 324
Fond humanitární pomoci 0 176 475 5 030 775 4 854 300
Ostatní fondy 2 053 908 1 431 111 1 762 912 2 385 709
Veřejné sbírky
Veřejná sbírka Aktivity Adráků 0 93 440 181 854 88 414
Veřejná sbírka ASIE 6 783 215 7 589 583 806 368 0
Veřejná sbírka AFRIKA 338 427 857 874 519 447 0
Veřejná sbírka EVROPA 2 895 380 4 272 308 1 376 928 0
Veřejná sbírka AMERIKA 12 756 18 736 5 980 0
Veřejná sbírka AUSTRÁLIE 2 401  2 402 1 0
Veřejná sbírka Sýrie 19 531 960 108 838 127 409
Veřejná sbírka Itibo Keňa 0 160 186 095 185 935
Veřejná sbírka Bangladéšské slumy 0 159 18 590 18 431
Celkem 23 898 459 27 794 161 23 868 929 19 973 226
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29Rozvaha
ROZVAHA (BILANCE)  [v tisících]
Označ. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Číslo 

řádku
Konečný stav   
minulého období

Konečný stav 
sledovaného období

AKTIVA x
A. Dlouhodobý majetek celkem 001 559 488
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 325 325

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 003 0 0
2. Software 004 310 310
3. Ocenitelná práva 005 0 0
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006 15 15
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 007 0 0
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008 0 0
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 009 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 5 810 5 932
1. Pozemky 011 0 0
2. Umělecká díla, předměty a sbírky 012 0 0
3. Stavby 013 0 0
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 014 5 341 5 481
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 015 0 0
6. Základní stádo a tažná zvířata 016 0 0
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 469 451
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 018 0 0
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021 0 0
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 022 0 0
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 023 0 0
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024 0 0
4. Půjčky organizačním složkám 025 0 0
5. Ostatní dlouhodobé půjčky 026 0 0
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 027 0 0
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 5 576 5 769
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 030 0 0
2. Oprávky k softwaru 031 310 310
3. Oprávky k ocenitelným právům 032 0 0
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 033 15 15
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 034 0 0
6. Oprávky ke stavbám 035 0 0
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 036 4 782 4 993
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 037 0 0
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 038 0 0
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 039 469 451
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 040 0 0

Označ. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Číslo 
řádku

Konečný stav   
minulého období

Konečný stav 
sledovaného období

AKTIVA x
B. Krátkodobý majetek celkem 041 33 606 28 904
I. Zásoby celkem 042 282 282

1. Materiál na skladě 043 282 282
2. Materiál na cestě 044 0 0
3. Nedokončená výroba 045 0 0
4. Polotovary vlastní výroby 046 0 0
5. Výrobky 047 0 0
6. Zvířata 048 0 0
7. Zboží na skladě a v prodejnách 049 0 0
8. Zboží na cestě 050 0 0
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 051 0 0

II. Pohledávky celkem 052 564 1 062
1. Odběratelé 053 869 1 024
2. Směnky k inkasu 054 0 0
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 055 0 0
4. Poskytnuté provozní zálohy 056 422 677
5. Ostatní pohledávky 057 97 155
6. Pohledávky za zaměstnanci 058 14 2
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 

zdravotního pojištění
059 0 0

8. Daň z příjmů 060 0 0
9. Ostatní přímé daně 061 0 0
10. Daň z přidané hodnoty 062 0 0
11. Ostatní daně a poplatky 063 0 0
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 064 0 0
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 

samosprávních celků
065 0 0

14. Pohledávky za účastníky sdružení 066 0 0
15. Pohledávky z pevných termínových operací 067 0 0
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 068 0 0
17. Jiné pohledávky 069 371 393
18. Dohadné účty aktivní 070 0 20
19. Opravná položka k pohledávkám 071 1 209 1 209

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 32 153 26 739
1. Pokladna 073 622 455
2. Ceniny 074 52 49
3. Účty v bankách 075 31 479 26 235
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 076 0 0
5. Dluhové cenné papíry k obchodování 077 0 0
6. Ostatní cenné papíry 078 0 0
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 079 0 0
8. Peníze na cestě 080 0 0

IV. Jiná aktiva celkem 081 607 821
1. Náklady příštích období 082 76 165
2. Přijmy příštích období 083 531 656
3. Kursové rozdíly aktivní 084 0 0

AKTIVA CELKEM 085 34 165 29 392
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Označ. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Číslo 

řádku
Konečný stav   
minulého období

Konečný stav 
sledovaného období

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem 086 30 269 26 940
I. Jmění celkem 087 25 680 22 255

1. Vlastní jmění 088 1 782 2 282
2. Fondy 089 23 898 19 973
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 090 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem 091 4 589 4 685
1. Účet výsledku hospodaření 092 4 589 342
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 093 0 0
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 094 0 4 343

B. Cizí zdroje celkem 095 3 896 2 452
I. Rezervy celkem 096 0 0

1. Rezervy 097 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 098 0 0

1. Dlouhodobé bankovní úvěry 099 0 0
2. Vydaněné dluhopisy 100 0 0
3. Závazky z pronájmu 101 0 0
4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102 0 0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103 0 0
6. Dohadné účty pasivní 104 0 0
7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 106 3 739 2 327
1. Dodavatelé 107 305 276
2. Směnky k úhradě 108 0 0
3. Přijaté zálohy 109 115 1
4. Ostatní závazky 110 0 0
5. Zaměstnanci 111 921 1 049
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 19 13
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 113 424 275
8. Daň z přijmů 114 1 013 59
9. Ostatní přímé daně 115 98 81
10. Daň z přidané hodnoty 116 30 56
11. Ostatní daně a poplatky 117 0 1
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 273 58
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 119 0 0
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 120 0 0
15. Závazky k účastníkům sdružení 121 0 0
16. Závazky z pevných termínových operací 122 0 0
17. Jiné závazky 123 213 141
18. Krátkodobé bankovní úvěry 124 0 0
19. Eskontní úvěry 125 0 0
20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126 0 0
21. Vlastní dluhopisy 127 0 0
22. Dohadné účty pasivní 128 328 317
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 0 0

IV. Jiná pasiva celkem 130 157 125
1. Výdaje příštích období 131 36 30
2. Výnosy příštích období 132 121 95
3. Kursové rozdíly pasivní 133 0 0

PASIVA CELKEM 134 34 165 29 392

Výkaz zisků a ztrát

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT [v tisících]

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát Číslo řádku
Činnosti
hlavní hospodářská celkem

Náklady 001 x x x
Spotřebované nákupy celkem 002 6 823 826 7 649
Spotřeba materiálu 003 6 468 649 7 117
Spotřeba energie 004 355 177 532
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 005 0 0 0
Prodané zboží 006 0 0 0
Služby celkem 007 18 661 771 19 432
Opravy a udržování 008 415 80 495
Cestovné 009 1 656 51 1 707
Náklady na reprezentaci 010 121 0 121
Ostatní služby 011 16 468 640 17 109
Osobní náklady celkem 012 17 472 605 18 076
Mzdové náklady 013 13 353 462 13 815
Zákonné sociální pojištění 014 3 643 129 3 772
Ostatní sociální pojištění 015 103 1 104
Zákonné sociální náklady 016 197 12 208
Ostatní sociální náklady 017 177 0 177
Daně a poplatky celkem 018 111 10 121
Daň silniční 019 13 8 21
Daň z nemovitosti 020 0 0 0
Ostatní daně a poplatky 021 98 2 100
Ostatní náklady celkem 022 24 115 19 24 134
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 023 0 0 0
Ostatní pokuty a penále 024 0 0 0
Odpis nedobytné pohledávky 025 0 0 0
Úroky 026 0 0 0
Kursové ztráty 027 18 0 18
Dary 028 17 567 0 17 567
Manka a škody 029 0 0 0
Jiné ostatní náklady 030 6 530 19 6 549
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 031 200 45 246
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 032 200 45 246
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 033 0 0 0
Prodané cenné papíry a podíly 034 0 0 0
Prodaný materiál 035 0 0 0
Tvorba rezerv 036 0 0 0
Tvorba opravných položek 037 0 0 0
Poskytnuté příspěvky celkem 038 109 0 109
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 039 0 0 0
Poskytnuté členské příspěvky 040 109 0 109
Daň z příjmů celkem 041 0 0 0
Dodatečné odvody daně z příjmů 042 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 043 67 490 2 277 69 767
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Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha 
k účetní závěrce je součástí výroční zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát Číslo řádku
Činnosti
hlavní hospodářská celkem

Výnosy 044 x x x
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 045 198 489 687
Tržby za vlastní výrobky 046 0 0 0
Tržby z prodeje služeb 047 198 489 687
Tržby za prodané zboží 048 0 0 0
Změny stavu vnitoorganizačních zásob celkem 049 0 0 0
Změna stavu zásob nedokončené výroby 050 0 0 0
Změna stavu zásob polotovarů 051 0 0 0
Změna stavu zásob výrobků 052 0 0 0
Změna stavu zvířat 053 0 0 0
Aktivace celkem 054 0 0 0
Aktivace materiálu a zboží 055 0 0 0
Aktivace vnitroorganizačních služeb 056 0 0 0
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 057 0 0 0
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 058 0 0 0
Ostatní výnosy celkem 059 27 827 3 609 31 436
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 060 0 0 0
Ostatní pokuty a penále 061 0 0 0
Platby za odepsané pohledávky 062 0 0 0
Úroky 063 0 48 48
Kursové zisky 064 64 0 64
Zúčtování fondů 065 27 358 0 27 358
Jiné ostatní výnosy 066 405 3 561 3 966
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 067 0 7 7
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 068 0 7 7
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 069 0 0 0
Tržby z prodeje materiálu 070 0 1 1
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 071 0 0 0
Zúčtování rezerv 072 0 0 0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 073 0 0 0
Zúčtování opravných položek 074 0 0 0
Přijaté příspěvky celkem 075 6 569 0 6 569
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 076 0 0 0
Přijaté příspěvky (dary) 077 6 569 0 6 569
Přijaté členské příspěvky 078 0 0 0
Provozní dotace celkem 079 31 469 0 31 469
Provozní dotace 080 31 469 0 31 469
VÝNOSY CELKEM 081 66 063 4 105 70 168
Výsledek hospodaření před zdaněním 082 1 428 1 829 401
Daň z příjmu 083 0 59 59
Výsledek hospodaření po zdanění 084 1 428 1 770 342

Poděkování

ADRA, o.p.s. a Nadace ADRA jsou založené Církví adventistů sedmého dne. Církev pravidelně přispívá na jejich rozvoj 
a podílí se rovněž na provozu dobrovolnických center ADRA v regionech. Děkujeme za podporu!

Děkujeme také všem dárcům a partnerům, kteří v roce 2014 podpořili naši činnost finančním darem, 
poskytnutím služeb nebo materiální pomocí.

Veřejné a státní instituce:

Dále děkujeme: Městská část Praha 1 | Město Otrokovice | Město Rožnov pod Radhoštěm | Statutární město České Budějovice 
Město Bílovec | Město Frýdlant nad Ostravicí |  Město Fulnek  

Nadace a nadační fondy:

3332
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Dárci nad 100 000 Kč:

Dále děkujeme: Tlačiareň Alfaprint s.r.o., Slovensko

Dárci nad 50 000 Kč:

Dále děkujeme: Luboš Tichý | Roman Bartyzal | Tomáš Mlýnek | Římskokatolická farnost Ostrava Pustkovec | Pavel Baudisch
Josef Dvořák | Elmontia s.r.o. | Tomáš Hőbling | Rostislav Klesla 

Partneři kampaně Mince denně:
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Firemní partneři Ceny Michala Velíška:

Mediální partneři:

Partneři:

Děkujeme také všem dárcům, 
jejichž jméno či logo zde nemohlo z kapacitních důvodů být uveřejněno.



ADRA, o. p. s.
Klikatá 1238/90c 

Praha 158 00
www.adra.cz, adra@adra.cz
----------------------------------------

Nadace ADRA
Klikatá 1238/90c 

Praha 158 00
www.nadace-adra.cz 

nadace@adra.cz
-----------------------------------------
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