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ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE 

 

Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí 

reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 

 

 

Jméno a příjmení účastníka:   Květoslava Štěpánová 

Jméno a příjmení garanta tuzemské stáže: Lucie Langerová 

Název a adresa instituce:   Člověk v tísni, o.p.s. 

   Šafaříkova 635/24 

   120 00 Praha 2 

Datum konání stáže:   3.-28.6.2013 

Zpráva: 

Analýza organizace: 

1. Struktura a zaměření organizace 

Člověk v tísni je obecně prospěšná společnost. Orgány, které se podílejí na vedení společnosti, jsou 

správní, dozorčí a výkonná rada. V čele organizace stojí ředitel.  

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992  a postupně se etablovala jako profesionální humanitární 
organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. 

2. Analýza aktivit organizace v MEO 

Během dvaceti let své existence se Člověk v tísni stal jednou z největších neziskových organizací ve 
střední Evropě, začal se také věnovat oblasti vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení. 
Dnes se činnost společnosti v oblasti MEO zaměřuje na  tyto základní oblasti: 

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 

 Člověk v tísni poskytuje okamžitou humanitární pomoc lidem v nouzi při přírodních 
katastrofách nebo ve válečných krizích. 

 Zároveň se zaměřuje na dlouhodobou pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních 
podmínkách. V zemích Afriky, Asie a Evropy realizuje rozvojové programy, které se snaží 
zlepšit přístup obyvatel ke vzdělání, zdravotní péči, dostupnost pitné vody, dodržování 
hygieny, rozvoj místních zdrojů obživy i zapojení lidí do procesů ovlivňujících dění v jejich 
zemi. 

 Humanitární tým několikrát zasahoval i při povodních v České republice. 



 

 Za dvacet 
let činnosti realizovala společnost Člověk v tísni humanitární a rozvojovou pomoc ve více než 
40 zemích 

Podpora lidských práv 

 Pomoc disidentům a podpora občanské společnosti v nesvobodných zemích a státech, které 
procházejí demokratickou transformací, patří od počátku k základní filosofii společnosti 
Člověk v tísni. 

 Lidskoprávní tým se zaměřuje na práci v několika diktaturách, autoritativních režimech a 
zemích, kde je zkušenost s přechodem k demokracii podobná té české. 

 Programy podpory lidských práv jsou v současné době realizovány na Kubě, v Barmě, 
Bělorusku, Rusku, Moldávii a na Ukrajině. 

 Člověk v tísni každoročně pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských 
právech Jeden svět. 

 Lidem, kteří významně přispěli k obhajobě lidských práv a prosazování demokracie, Člověk v 
tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini. 

3. Realizace projektů v MEO 

Člověk v tísni realizuje projekty v MEO následujícími způsoby: 

Humanitární pomoc a obnova (např. projekt Prevence katastrof v Afghanistánu) 

Zdraví a sociální služby (např. projekt Boj s dětskou podvýživou v Angole) 

Vzdělávání (např. projekty Modernizace vzdělávacího systému v Etiopii) 

Obživa a zjištění potravy (např. projekt Zkvalitnění zemědělské produkce a Podpora drobných 
výdělečných aktivit v Afghanistánu) 

Voda a hygiena (např. projekt Zlepšení přístupu k pitné vodě v Afghanistánu) 

Životní prostředí a místní rozvoj (např. Zalesňování krajiny a ochrana před erozemi v Etiopii) 

Občanská společnost a dobré vládnutí (např. projekt Podpora dobrého vládnutí na Srí Lance) 

4. Analýza finančních zdrojů 

Mezi hlavní zdroje příjmů Člověka v tísni patřily především prostředky EU, státní rozpočet ČR, 
prostředky zahraničních vlád a agentur OSN, dary od jednotlivců a firem, a další prostředky jiných 
donorů i z vlastní činnosti. V roce 2011 Člověk v tísni z těchto zdrojů získal celkem 601 445 000 Kč. 

Výnosy podle skupin zdrojů 

Prostředky EU 30.3%, státní rozpočet ČR 21.6%, zahraniční vládní prostředky 20.1%, dary od 
jednotlivců a firem11.6%, agentury OSN a IOM 5.9%, vlastní činnost a ostatní výnosy 4.9%, místní 
rozpočty ČR 1.7%, nadace a nevládní organizace 3.7%. 

5. Osvětová a publikační činnost organizace 

Společnost Člověk v tísni usiluje o zvyšování povědomí české společnosti o problematice chudoby, 
rozvojové spolupráce, migrace nebo porušování lidských práv, i o zmírnění rasových a národnostních 
předsudků a xenofobie v České republice. Prostředkem k naplnění těchto cílů jsou vzdělávací a 
informační programy společnosti Člověk v tísni (Jeden svět, Varianty, Migrace, Rozvojovka). V květnu 
2012 Člověk v tísni otevřel v prostorách bývalé galerie Langhans centrum setkávání a diskuse lidí, 
kteří se zajímají o stav současného světa, zde probíhá řada akcí, podporujících osvětu, je tu k dispozici 
řada publikací, vydaných nejen touto organizací. 

  



 

 

Materiálně technické vybavení organizace: 

Organizace disponuje 5 patrovou kancelářskou budovou vybavenou kancelářemi, v patrech 

rozdělených do sekcí dle oblastí činnosti, kterým se věnují, dále jsou zde prostory pro konání schůzek 

a individuální odborné konzultace, společné porady. Vzhledem k tomu, že Člověk v tísni není 

akademickou institucí, nedisponuje přístupem k odborným databázím. Člověk v tísni má knihovnu 

neakademického typu. 

Individuální odborné konzultace: 

Během stáže jsem spolupracovala zejména s těmito odborníky pražské kanceláře Člověka v tísni: 

Jan Kamenický (jan.kamenicky@clovekvtisni.cz) 

Lucie Langerová (lucie.langerova@clovekvtisni.cz) 

Lucie Drbohlavová (lucie.drbohlavova@clovekvtisni.cz) 

Monika Jamborová (monika.jamborova@clovekvtisni.cz) 

Člověk v tísni má v MEO tyto následující mise: 

Afghánistán (od r. 2001, oblasti Balch, Samangan, Baglan, Paktíja, Bamján, Kábul, Nimrúz ), Angola 

(od r. 2006, Provincie Bié ), Barma/Myanmar, D.R. Kongo (od r. 2008, Jižní Kivu - Mwenga, Kitutu, 

Buniykiri, Lulingu, Kalonge, Kaniola), Etiopie (od r. 2003, Addis Abeba, Region jižních národů, 

Awassa), Haiti, Irák, Jižní Sudán, Jordánsko, Kambodža (od r. 2008, Okresy Takeo, Kampot, Prey Veng, 

Svay Rieng, Kampong Cham, Kampong Speu , Kandal a Pursat), Kuba, Libye, Mongolsko (od r. 2010, 

Aimag Archangaj, Uvurchangaj, Bayankhongor, Zavchan, Huvsgul, Umnogobi,  Selenge, Darchan-Uul, 

Orkhon, Bulgan), Namibie (od r. 2003, Tseiblaagte, Keetmanshoop), Pákistán (od r. 2005, Provincie 

Paňdžáb, Sindh, Chajbar Paštúnchwá), Srí Lanka (od r. 2005, Okresy Kilinochchi, Mullaitivu, 

Batticaloa, Trincomalee, Ampara), Sýrie (od r. 2012, Provincie Aleppo, Idlíb, Latakya, Hamá, Homs, 

Damašek), Thajsko, Zambie. Aktuální kontakty na jednotlivé mise jsou dostupné v HR oddělení 

Člověka v tísni. 

 

Datum, podpis: 10.7.2013  
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