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Poděkování za podporu v roce 2013
Klub přátel

Protože uplynulý rok 2013 nebyl právě nejklidnějším obdobím, pomoc našich pravidelných dárců byla potřeba více než kdy jindy. Díky členům a členkám Klubu přátel jsme pomáhali obětem tajfunu na Filipínách, v Sýrii jsme ohroženým matkám
s dětmi rozdávali kojeneckou výživu a v neklidném Kongu zase podporovali zdravotnická střediska. Když v červnu zaplavila velká voda rozsáhlé oblasti Čech, mohl
Člověk v tísni právě díky prostředkům shromážděným z pravidelných darů začít
pomáhat v zasažených obcích téměř okamžitě. Naši pracovníci strávili v terénu
řadu měsíců a pomohli více než 1 300 rodinám se opět postavit na vlastní nohy.
Díky Klubu přátel jsme pomáhali také lidem trpícím v nesvobodných režimech
po celém světě. Pomoc dostaly rodiny politických vězňů například na Kubě nebo
v Barmě. O dodržování lidských práv a rozvoj občanské společnosti jsme usilovali
i v dalších zemích – například v Rusku a dalších postsovětských zemích nebo
v Egyptě.
Děkujeme Vám jménem všech, kterým jsme změnili život k lepšímu. Bez Vaší
podpory by naše práce často nebyla možná. Na následujících stránkách naleznete
informace o naší společné pomoci.
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rádi bychom Vám poděkovali za Vaši trvalou podporu činnosti Člověka v tísni
a členství v Klubu přátel.

Foto: Petr Štefan

Vážení přátelé,

V červnu 2013 byly rozsáhlé oblasti Čech zasaženy velkou vodou. Brzy poté, co se
voda rozlila do ulic desítek českých měst a vesnic, začal Člověk v tísni s pomocí
v zasažených regionech. Do 59 obcí jsme dopravili materiální pomoc – celkem
se jednalo o 4 083 litrů dezinfekčních prostředků, 5 578 párů rukavic, 3 095
pytlů na odpadky, 919 lopat, 653 kartáčů, 522 kbelíků, 277 holínek, 174 hrábí,
134 koleček, 107 krumpáčů.
Tato okamžitá pomoc byla možná především díky prostředkům shromážděným
z Klubu přátel. Dary z řad široké veřejnosti na konto mimořádné sbírky SOS
Povodně pak následně umožnily dlouhodobou práci našich lidí přímo v terénu
a pomoc konkrétním lidem a jejich rodinám.
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POMOC PO POVODNÍCH V ČECHÁCH

„Teprve v neděli se tady rozkřiklo, že budou povodně, a už v pondělí ráno nás
evakuovali,“ říká Roman Handlíř z Mlékojed. Nikdo z místních prý nevěřil, že
letos přijde opět tolik vody. „Pár nejnutnějších věcí jsem ještě v noci zvládl
vynosit do prvního patra, ale nešla elektřina a bylo málo času.“
Při naší návštěvě jsme v přízemí nenašli nic než místnosti s osekanými omítkami, všechno ostatní vzala voda. Ani po dvou měsících od povodní panu
Handlířovi netekla voda, proto se mladý automechanik chodil mýt a na záchod
do místní hasičárny.
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Týmy našich terénních pracovníků navštěvovaly vyplavené domácnosti v průběhu
několika měsíců. Na základě informací, které získaly během návštěv, rozhodovala
tříčlenná komise o výši poskytnuté podpory. Ti, kteří na tom byli nejhůře, obdrželi
největší pomoc.

FOTO: Luboš Kotek

Člověk v tísni poskytl příspěvky především na nákup vnitřního vybavení vytopených bytů a domů a na rekonstrukce. Pokud byla nařízena demolice, přispěli
jsme na vybudování nového domu. Naší podpory se dočkali i ti, kteří se rozhodli
odstěhovat ze záplavových oblastí a začít jinde.
Některé domácnosti jsme kontaktovali opakovaně, abychom zajistili co nejefektivnější využití daru. Pokud byla první část daru využita správně, poskytli jsme
v případě potřeby další pomoc. Do listopadu 2013 směřovala pomoc celkem
1 332 vyplaveným rodinám.
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Všechnu energii však směřoval k tomu, aby byl dům zase obyvatelný. „Zatím
spím nahoře v patře na matraci, protože mi voda vzala i postel.“ Do podzimu
však chtěl stihnout opravu alespoň jednoho z pokojů, kuchyně, koupelny
a záchodu. Člověk v tísni proto podpořil pana Handlíře finančním darem, díky
němuž mohl rekonstrukci uskutečnit.

NIČIV Ý TAJFUN NA FILIPÍNÁCH
Přes centrální část Filipín se v listopadu 2013 přehnal tajfun Haiyan, který si
vyžádal tisíce obětí a miliony lidí zanechal bez jídla a střechy nad hlavou. Byl podle
odborníků nejsilnějším tajfunem, který kdy zasáhl pevninu, rychlost jeho větrů
dosahovala v nárazech až 275 kilometrů za hodinu. Člověk v tísni v reakci na tuto
katastrofu vyhlásil mimořádnou sbírku na pomoc obětem tajfunu. Díky Klubu
přátel jsme mohli začít na místě okamžitě pomáhat.
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Část pomoci po povodních směřovala také na opravu objektů, které slouží veřejným zájmům. Člověk v tísni podpořil například obnovu mateřských a základních
škol nebo třeba knihovny a další projekty v celkem 9 obcích.
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Pomoc na Filipínách bude dále pokračovat také v roce 2014.
„Při tajfunu mě zranila padající zeď mého domu. Chci si teď postavit nový,
ale musí být menší, nemám ho z čeho stavět. Nejspíše použiji zbytky trosek,
protože nemám peníze na materiál. Tajfun poškodil také moji loď, na které
jsem jako rybář závislý. Naštěstí se mi ji ale podařilo opravit,“ říká pan Lito
Malbago. Z dalšího řádění vodního živlu strach nemá. „Jsme připraveni
a věříme v Boha,“ říká odhodlaně.
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Na místě stále působí náš humanitární tým. V listopadu a prosinci směřovala
první pomoc především na sever ostrova Cebu, na ostrov Bantayan a do provincie
Východní Samar. Místní od nás dostávali především potravinové balíčky nebo
prostředky na čištění vody. Z prostředků Klubu přátel jsme v prosinci začali se
zajišťováním materiálů pro provizorní přístřeší. Celkem 1 100 rodin od nás dostalo
sadu obsahující plachtu, lana, podlážkovou matraci, deku, nářadí na montáž
a základní kuchyňské vybavení.

Člověk v tísni dlouhodobě působí v provincii Jižní Kivu na východě Demokratické
republiky Kongo. Země, která se vzpamatovává z jednoho z nejkrvavějších konfliktů od konce 2. světové války, čelí dnes akutnímu nedostatku zdravotnického
personálu a tristní dostupnosti lékařských služeb. Například v zóně Lulingu připadá
na 150 000 obyvatel pouhých 5 doktorů. Ve většině zdravotnických zařízení tak
pracují jen zdravotní sestry a bratři. Místní lidé musí za ošetření platit, což vede
k tomu, že nejchudší lidé to nejen mají k doktorovi kilometry daleko, ale často si
ani ošetření nemohou dovolit.
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DOSTUPNĚJŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V KONGU

Foto: Lucie Pařízková

Díky Klubu přátel podpořil Člověk v tísni v roce 2013 celkem 33 zdravotnických
středisek. Cílem podpory bylo učinit zdravotní péči pro místní lidi dostupnější.
Střediska během roku poskytovala péči za snížené ceny všem místním obyvatelům. Nejohroženější skupiny, například znásilněné ženy nebo rodiny bez domova,
pak měly péči zcela zdarma. Dostupnější zdravotní péče vedla například k tomu,
že se řada žen rozhodla rodit pod dohledem lékařů, místo aby porod probíhal
v nevyhovujících podmínkách přímo doma. Klíčovou roli sehrála tato systémová
podpora Člověka v tísni také při epidemiích malárie a cholery, které v roce 2013
oblast zasáhly.

Foto: Lucie Pařízková

Člověk v tísni spolupracuje s desítkami zdravotnických středisek. Dodáváme
do nich léky a zdravotnický materiál, poskytujeme školení personálu, budujeme
hygienické zázemí a přispíváme na jejich provoz.

Od roku 2012 působí Člověk v tísni v Jižním Súdánu, nejmladší zemi na světě,
která získala nezávislost po dvaceti letech krvavých bojů. Nový stát je stále zmítán
politickou nestabilitou, bojem o moc i tlaky okolních států.
Do země se z válkou vynuceného exilu vrátily odhadem až 2 miliony lidí a naše nová
mise se proto zaměřuje hlavně na podporu navrátilců. Ti se domů vrací po dvaceti
letech strávených buď na severu dřívějšího sjednoceného Súdánu, nebo v některém ze sousedních států. Většina měla možnost se vrátit zpátky do svých vesnic,
ale část z nich mezitím ztratila veškeré příbuzné a tito lidé pak zůstali uvězněni
v desítkách až stovkách „táborů navrátilců“ bez jakékoliv možnosti obživy či zdravotní péče.
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JIŽNÍ SÚDÁN – TISÍCE NAVRÁTILCŮ V NOUZI

Foto: archiv Čv t

Díky Klubu přátel jsme v Kudě zřídili provizorní zdravotní kliniku. Pracují v ní dva
zdravotní pracovníci, jeden farmaceut a porodní asistentka. Klinika má čtyři lůžka
a vybavení pro základní lékařské úkony. Vyšetření i léky mají místní lidé zdarma.
V případě potřeby náročnější zdravotní péče je klinika vybavena také mobilní
ambulancí, která je používána na převoz pacientů do nemocnice v Jubě.

Foto: archiv Čv t

Díky pomoci dárců z Čech a Moravy jsme v roce 2013 působili ve dvou oblastech.
Na severu, u hranic se (severním) Súdánem, jsme pracovali s místními komunitami
v celkem 20 vesnicích. Na jihu země, poblíž hlavního města Juby, Člověk v tísni
působil v táboře pro navrátilce ve vesnici Kuda, kde žije zhruba 1 500 lidí.

Padesátiletá Ahog Lual Tong utekla ze svého domova v roce 1986, poté, co
arabští ozbrojenci zaútočili na její dům a zabili jejího manžela. Se svými šesti
dětmi se nejprve skrývala na jiném místě, kde byli ovšem znova napadeni
a jen zázrakem unikli smrti. „Tehdy jsem se rozhodla, že nejlepším způsobem,
jak ochránit sebe a své děti, bude opustit Jih a hledat nový život na severu
Súdánu,“ vzpomíná. Domů se vrátila až v roce 2007, ale problémy neskončily.
Na Jihu totiž není práce, a navíc ceny jsou zde mnohem vyšší. Abychom paní
Tong pomohli uživit její rodinu, dostala na podzim 2013 díky dárcům Skutečného dárku a Klubu přátel čtyři kozy.
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Z peněz shromážděných dárci Klubu přátel a Skutečného dárku rozdával Člověk
v tísni v oblasti Kudy a ve vesnicích na severu hospodářská zvířata, zemědělské
náčiní a pomáhal místním lidem nalézt nové způsoby obživy.

Foto: archiv ČvT

Sýrie je od jara 2011 paralyzována neustávajícími boji, které si dosud podle OSN
vyžádaly více než 100 000 potvrzených obětí na životech. Každý třetí Syřan na útěku
před násilím opustil svůj domov. Pomáháme na severu země, kde je situace kritická.
Mise je řízena ze sousedního Turecka a zde také nakupujeme materiál. Pomoc
na místě je pak realizována hlavně díky úsilí zaměstnanců z řad místních lidí.
Až polovina syrských matek nedostatečně kojí a zároveň zde není dostatek potravin
pro přikrmování dětí. V zemi tak roste počet podvyživených dětí. Nutriční kojenecká
strava patří mezi nejvíce žádanou pomoc, hned vedle jídla a zdravotní péče.
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POMOC MATK ÁM S DĚTMI V SÝRII

Klub přátel pomáhal spolufinancovat fungování syrské mise v první polovině
roku 2013. Díky této podpoře mohl Člověk v tísni nejen distribuovat potravinovou i materiální pomoc desetitisícům lidí v Aleppu a provinciích Latakya, Hama
a Homs, ale také se díky ní podařilo získat další prostředky na pomoc Sýrii
z institucionálních zdrojů.
Při ostřelování civilních čtvrtí Aleppa 7. ledna 2014 tragicky zahynuli tři naši
syrští kolegové. Všichni byli členy týmu místních zaměstnanců a i přes rostoucí
rizika každý den pomáhali doručovat pomoc ohroženým rodinám. O život přišel
bohužel i člověk, který nám pomáhal misi na místě vybudovat a vést. Navzdory
této těžké osobní i profesní ztrátě jsme odhodláni v naší činnosti pokračovat
a nadále poskytovat pomoc lidem trpícím v tomto neustále eskalujícím konfliktu.
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Díky Klubu přátel proto v roce 2013 Člověk v tísni rozdal plenky, kojeneckou vodu
a výživu celkem 5 500 matkám s malými dětmi. Spolu s touto pomocí jsme matkám vysvětlili, jak kojeneckou směs připravovat, a nabádali je také, aby nadále
a více kojily.

foto: Petr Štefan

Přes částečné uvolňování poměrů zůstává Barma autoritářským režimem,
v němž nadále dochází k porušování lidských práv. V některých pohraničních
oblastech navíc stále probíhají boje mezi barmskou armádou a etnickými skupinami. V roce 2013 také zemí otřásla vlna násilí mezi většinovými buddhisty
a muslimskou menšinou.
V oblasti Kačinského státu již desítky let probíhá s různou intenzitou etnický konflikt, jehož hlavní obětí jsou desítky tisíc lidí, kteří byli zabiti, zraněni nebo museli
uprchnout. Díky Klubu přátel mohl Člověk v tísni v roce 2013 spolupracovat
s dvěma místními neziskovými organizacemi v regionech Myitkyina, Bhamo. Skrze
naše partnery jsme pomáhali v celkem 19 táborech pro lidi, kteří přišli v důsledku
konfliktu o střechu nad hlavou (tzv. vnitřní uprchlíci).

foto: Petr Štefan

BARMA – PODPORA LIDSKÝCH PRÁV I HUMANITÁRNÍ MISE

V roce 2013 podporoval Člověk v tísni také propuštěné politické vězně a jejich
rodiny. Lidem, kteří často strávili řadu let ve vězení, jsme pomáhali hradit náklady
na zdravotní péči a hledali způsoby, jak je opětovně zapojit do běžného života
(například skrze pracovní kurzy). Dále jsme se soustředili na podporu ohrožených
skupin obyvatel. Člověk v tísni pomáhal například při krizi ve městě Meiktila,
kdy byly desítky lidí zabity a více než 12 000 muselo opustit svoje domovy kvůli
násilí většinových buddhistů proti muslimské menšině. Důležitým aspektem naší
lidskoprávní činnosti v Barmě byla podpora vzdělávacích a osvětových programů
zaměřených na tematiku obrany lidských práv a demokracie.
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I díky této podpoře byly například ve dvou táborech pro vnitřní uprchlíky postaveny
provizorní školy, více než 3 000 dětí různého věku v 11 táborech dostalo potravinové balíčky a 53 rodin bylo podpořeno při hledání nových způsobů obživy.

foto: Petr Štefan

PODPORA LIDSKÝCH PRÁV

Kubánský režim stále zůstává velice represivní vůči jakýmkoli projevům svobodné
vůle. Jen v roce 2013 bylo zaznamenáno přes 5 000 politicky motivovaných
zatčení. Někteří lidé byli uvězněni opakovaně.
Člověk v tísni podporuje především aktivní lidi, občanské skupiny a vůdčí osobnosti opozice. Zvláštní pozornost věnujeme programům z odlehlejších oblastí Kuby,
kde je ekonomická a společenská situace mnohem složitější než v hlavním městě.
Spolupracujeme také s přibližně 50 nezávislými novináři ve všech provinciích Kuby,
kterým bylo v našich i zahraničních periodikách publikováno 24 článků. Někteří
z nich pravidelně publikují své blogy také na českých novinových serverech.

Foto: Archiv Čv t

KUBA

Jedním ze smutných příkladů politicky motivovaného pronásledování je případ
kubánského rappera Ángela „El Crítica“, který je od konce března ve vězení
a hrozí mu až osm let vězení. Ángel totiž před svým domem veřejně mluvil
o nutnosti politické změny na Kubě, vytvořil transparenty a vyvolával protivládní hesla. Ve vězení držel odvážný rapper na protest proti svému nespravedlivému zadržení 27denní hladovku. Člověk v tísni se zasazuje o rapperovo
propuštění a materiálně a finančně podporuje jeho rodinu.
RUSKO
Díky Klubu přátel mohl Člověk v tísni poskytnout pět drobných grantů účastníkům
speciálních seminářů – tzv. videoškol, které proběhly v březnu a v červnu 2013.
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Dále na Kubě hmotně podporujeme zhruba 70 politických vězňů a jejich rodiny.

Foto: Archiv Čv t

Aktivisté jsou totiž schopni díky použití videokamer efektivněji informovat veřejnost o problémech, které trápí nejen ruskou společnost. Díky drobným grantům
upozorňují účastníci videoškol na témata, jako jsou podmínky ve věznicích, porušování práv branců v ruské armádě či rasismus a xenofobie.
BĚLORUSKO
V Bělorusku podporuje Člověk v tísni díky Klubu přátel 10 osob, které se z politických důvodů ocitly v obtížné situaci. Především se jedná o matky, jejichž synové
byli nespravedlivě uvězněni, například za účast na demonstracích proti nelegitimním prezidentským volbám v roce 2010, nebo také o lidi, kteří v důsledku represí
režimu žijí v neúnosných sociálních podmínkách.

Foto: Archiv Čv t

Jejich cílem bylo naučit východoevropské nevládní organizace při své práci více
využívat možností obrazové dokumentace.

Současný ázerbájdžánský režim vykazuje rysy diktatury. Podle odhadů lidskoprávních
organizací setrvávalo na podzim roku 2013 v tamních věznicích více než 140 politických vězňů. Člověk v tísni využívá prostředky Klubu přátel na přímou pomoc 10 vězňům svědomí a jejich rodinám, které jsou terčem různých represí a trpí materiálním
nedostatkem. Samotným nespravedlivě vězněným lidem se snažíme pomáhat čelit
tristním podmínkám v ázerbájdžánských žalářích hlavně dodávkami jídla a léků.
UKRAJINA
Poslední tři roky jsou na Ukrajině ve znamení výrazného úpadku demokracie. Člověk
v tísni během roku 2013 podpořil prostřednictvím Klubu přátel čtyři veřejné kampaně
místních lidskoprávních organizací. Kampaně byly zaměřeny na právní pomoc pro
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vězně, zajištění bezbariérového přístupu k ukrajinským soudům nebo na upozorňování
na nezákonné praktiky ze strany státních úřadů při vydávání občanských průkazů.

Chudoba, negramotnost nebo nedostupnost základních služeb patří k realitě
života ve středním a horním Egyptě. Často souvisí s nefunkčností místní samosprávy, nedodržováním existujících zákonů a s korupcí. Z prostředků Klubu přátel
jsme proto podpořili dvě kampaně místních aktivistů a vyškolili 60 dobrovolníků.
Smyslem je posílit roli občanské společnosti a upozorňovat na nejpalčivější problémy, které místní lidi trápí.

Foto: petr štefan

EGYPT

Ještě jednou děkujeme za Vaši přízeň! Díky dárcům, jako jste Vy, získávají každý
den konkrétní lidé naši pomoc. Podívejte se na galerii úsměvů některých z nich.
Také v roce 2014 budeme pomáhat těm nejohroženějším a opomíjeným lidem
v mnoha zemích světa a úspěch našeho snažení bude do značné míry záviset
na Vaší štědrosti a dlouhodobé podpoře. Doufáme, že se na Vaši trvalou podporu budeme moci spolehnout i nadále.
Foto: petr štefan

S úctou

Blanka Paušímová
koordinátorka Klubu přátel
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