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Úvodní slovo
Za humanitární organizací ADRA Česká republika je dal-
ší, již patnáctý rok práce pro druhé. Díky štědrosti dárců 
jsme mohli poskytnout okamžitou pomoc po povodních 
v Indii, Bangladéši a Nepálu. Soustředěním finančních 
prostředků a vytvořením společných záchranných týmů 
se nám podařilo výrazně omezit nepřímé náklady spojené 
s organizováním pomoci. Dostalo se tak více prostředků 
na přímou pomoc obětem katastrof. Vloni jsme také pomá-
hali po tragickém požáru v Řecku, pokračovaly již třetím 
rokem rovněž projekty obnovy na Srí Lance, v Thajsku a In-
dii. V první půli roku 2007 byl úspěšně zakončen zatím 
finančně nejnáročnější  projekt v celé historii ADRA Čes-
ká republika – rekonstrukce a dostavba sedmadvaceti škol 
v Meulaboh na Sumatře. Díky pohotovosti dobrovolníků 
jsme mohli pomáhat také u nás doma po přívalových deš-
tích na Kroměřížsku.

Činnost naší organizace lze rozčlenit do tří oblastí: naléha-
vá pomoc po přírodních katastrofách a válečných konflik-
tech, rozvojová pomoc a pomoc lidem v České republice.
O první oblasti jsem se zmínil v úvodu. Druhá část, tedy 
rozvojová pomoc, míří do zemí, kde lidé v často nelehkých 
podmínkách nesložili ruce v klín a s naší nezbytnou pod-
porou mění svůj život k lepšímu. Spolupracovali jsme na 
projektu soběstačnosti obyvatel Masuku v Zambii. Ve ves-
nici Itibo v Keni si místní obyvatelé pod vedením českého 
zdravotníka Aleše Bárty postavili porodnici. Zahájili jsme 
pomoc lidem v mongolské provincii Dornogobi, kterou 
sužují klimatické změny v Mongolsku. V Kragujevaci v Srb-
sku už druhým rokem pomáháme obětem domácího nási-
lí. Tradičně poskytujeme pomoc sociálně slabým rodinám 
v Kosovu i v Bosně a Hercegovině. Ukrajina se už potřetí 
stala cílem letní aktivity mladých dobrovolníků. I vloni 
se rozrostl jeden z nejstarších vzdělávacích a zdravotních 
projektů ADRA Česká republika v Bangladéši.   

Největší nárůst činnosti zaznamenala třetí oblast práce 
ADRA Česká republika, tedy pomoc lidem v naší zemi. 
Velmi dobře si už řadu let vedou dobrovolníci organizo-
vaní dobrovolnickým centrem ADRA ve Frýdku–Místku, 
které rozšířilo svou činnost kromě Třince také do Ostravy. 
Dobrovolnické centrum v Prostějově soustředí své úsilí 

na pomoc lidem, kteří jsou na samém okraji zájmu spo-
lečnosti. Pražské dobrovolnické centrum Protěž má řadu 
dobrovolnických aktivit a České Budějovice se navzdory 
nedostatku pracovní síly aktivně podílejí na podpoře vol-
nočasových aktivit dětí. V pobočce Zlín vzniklo na konci 
roku dobrovolnické centrum, které se soustředí na práci 
v regionu. Pobočka ve Valašském Meziříčí si vede skvěle 
v pořádání letních aktivit pomoci pro mladé. Vůbec nej-
déle trvajícím projektem humanitární organizace ADRA 
v České republice je poskytování pomoci lidem v azylo-
vých domech v Novém Jičíně a Straníku.  V Hradci Králové 
se úspěšně daří organizovat a profesionalizovat podporu 
obětem domácího násilí i pomoc v krizových situacích.

Uvedené tři oblasti nejsou vyčerpávajícím seznamem ak-
tivit ADRA Česká republika. V posledních třech letech se 
výrazně prohloubil podíl naší organizace na vzdělávání 
spojeném s pomáháním lidem. ADRA poskytuje prostřed-
nictvím kvalifikovaných lektorů informace o rozvojové 
problematice nejen žákům a studentům, ale i učitelům zá-
kladních škol, pro které pořádá vzdělávací semináře. Od-
bornou veřejnost zaujal také pokračující projekt s názvem 
„Projekt není problém“, v jehož rámci jsou vyškolováni 
pracovníci neziskových organizací. V regionech pořádá 
ADRA za podpory místních zastupitelstev semináře pro 
členy psychosociálních intervenčních týmů. 

Výroční zpráva však nebývá jen výčtem aktivit. Je rovněž 
poděkováním vám všem, kdo jste se na podpoře práce hu-
manitární organizace ADRA různým způsobem podíleli. 
Nemohu se nezmínit o dlouhodobé podpoře členů Církve 
adventistů sedmého dne, jež stála u vzniku naší organiza-
ce. Některé aktivity by nemohly být uskutečněny bez pod-
půrných projektů ADRA Úl a Mince denně. Prostředky na 
ně poskytly tisíce dárců bez ohledu na příslušnost k názo-
rovým proudům či skupinám. O humanitární organizaci 
ADRA totiž stále platí, že svou pomoc nevymezuje raso-
vě, národnostně ani nábožensky. Jsme tu pro všechny lidi, 
kteří se nacházejí v nezáviděníhodné situaci, a i díky Vaší 
podpoře jim pomáháme. 

V Praze 24. dubna 2008    Jan Bárta  

P. S. Nerad bych s poděkováním zapomněl na své spolupra-
covníky. Vážení a milí kolegové, díky! 
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KDO JSME
Jsme mezinárodní humanitární organizace poskytu-
jící pomoc lidem v nouzi. ADRA Byla založena v USA 
v roce 1956 a dnes má zastoupení již ve 125 státech svě-
ta. V České republice byla roku 1992 založena nadace 
ADRA. Od roku 1994 působí i jako občanské sdružení, 
které poskytuje humanitární a sociální pomoc nejen 
doma, ale i v zahraničí. 

Pomáháme jak při mimořádných událostech (živelné 
pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci 
dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdě-

lání, zaměstnanosti atd.). Naším základním posláním 
je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít 
kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe 
využívat ty zdroje, které mají k dispozici. 

Prostřednictvím svých poboček pomáháme po celé ČR. 
Svou připravenost jsme projevili nejen při povodních 
v letech 1997, 1998 a 2002, ale i během balkánského 
konfliktu v první polovině devadesátých let. Humanitár-
ní a rozvojovou pomoc poskytujeme v mnoha zemích 
Evropy, Asie či Afriky. V roce 2005 jsem se angažovali 
i v USA, které tehdy zasáhl hurikán Katrina.
ADRA se těší velké důvěře české veřejnosti, zástupců 
firem i představitelů státu.
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PRVák

Projekt není problém

Psychosociální intervenční týmy

Mince denně

Česko proti chudobě

Dobrovolnická centra ADRA v r. 2007:

Dobrovolnické centrum Prostějov

Dobrovolnické centrum Praha Protěž

Dobrovolnické centrum České Budějovice

Pyramida pomoci – Hradec Králové

Dobrovolnické centrum Frýdek Místek

Dobrovolnické centrum Valašské Meziříčí

Azylový dům Nový Jičín
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Indonésie: ADRA pro Sumatru

Indonésie: Stavba školy na ostrově Nias

Indie: Nové školy pro indické děti v Nellore
Indie: Důstojný život

Zambie: Práce místo slibů

Srí Lanka: Důstojné bydlení pro chudé rodiny
Srí Lanka: Projekt obživy II

Keňa: Zdravotnické středisko Itibo

Pákistán: Obnova škol a vzdělávání

Bangladéš: BangBaby

Vietnam: Rehabilitační projekt v provincii HueMongolsko: Zlepšení rostlinné produkce

Srbsko: Centrum pro oběti domácího násilí

Bosna a Hercegovina: Adopce v balíčku

Thajsko: Projekt obnovy

Řecko: Pomoc po letních požárech
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Indonésie: ADRA pro Sumatru

Na Sumatře jsme se rozhodli pomoci školám, jež 
byly zasaženy ničivou vlnou tsunami. Vedle obno-
vy školních budov jsme se zaměřili i na vzdělávání 
učitelů. V létě roku 2007 byly ukončeny původně 
naplánované rekonstrukce a pokračovalo se s opra-
vami dalších tříd. Kromě toho jsme pořídili odbor-
né školní vybavení.

Indonésie: Stavba školy 
na ostrově Nias
Na ostrově zasaženém tsunami došlo ke značnému 
poškození infrastruktury, kolapsu budov a sesuvům 
půdy. ADRA ve snaze zajistit vzdělání v bezpečném 
prostředí zahájila stavbu nové školy v oblasti Idano 
Gawo. Nová školní budova určená pro 100 dětí bude 
nejen odolná vůči zemětřesení, ale také plně vybavena 
novým zařízením včetně nábytku. 
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Srí Lanka: Důstojné 
bydlení pro chudé rodiny
V regionu Hambantota byly vybudovány tisíce nových 
domů určených obětem tsunami. Mnohé sousední ko-
munity, které tsunami nezasáhlo, však žijí v nedůstoj-
ných podmínkách. Nerovnost mezi sousedícími vesni-
cemi vytváří značné sociální napětí. ADRA tedy v roce 
2007 zahájila projekt výstavby nových domů pro rodi-
ny, které doposud žijí v hliněných přístřešcích.

Srí Lanka: Projekt obživy II

Cílem projektu je zlepšit životní podmínky obyvatel ves-
nic, jež byly vystavěny pro rodiny postižené tsunami. Jeho 
součástí je i pomoc chudým rodinám v jejich okolí. Do 
konce roku 2007 bylo dokončeno 58 nádrží na vodu, pro-
vedeno 175 školení, postaveno 117 kuchyní a 171 rodin 
se zapojilo do programu. ADRA na Srí Lance rovněž reali-
zuje projekty s názvem: Domy a lodě Unakuruwa, Opravy 
domů, Stavební projekt Česká vesnice a Projekt obživy.
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Indie: Nové školy pro 
indické děti v Nellore
Hlavním cílem projektu, při němž bude vybudováno 
15 školních tříd, je podporovat rozvoj vzdělávacího pro-
středí, jež dokáže zajistit potřebnou kvalitu výuky a přízni-
vé školní prostředí jak pro žáky, tak pro jejich učitele. Sna-
žíme se poskytnout příjemnou a motivující výuku dětem 
z šesti škol nacházejících se v oblasti Allur, kterou zasáhlo 
tsunami. Projekt se týká 2 335 dětí ve věku 6 až 16 let. 

Indie: Důstojný život 

V prosinci roku 2004 byly Andamany zasaženy země-
třesením a následnou vlnou tsunami. Ještě začátkem 
roku 2007 téměř polovina tamních obyvatel žila v pro-
vizorních přístřešcích vybudovaných z plechových plá-
tů. ADRA se proto snaží zlepšit životní, zdravotní a hy-
gienické podmínky těchto lidí. V Indii jsme pomáhali 
také při srpnových záplavách.
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Pákistán: 
Obnova škol a vzdělávání
Po silném zemětřesní, které zasáhlo v roce 2005 severní Pá-
kistán, podpořila ADRA projekt zaměřený jak na výstavbu 
nových škol, tak na obnovení pravidelné výuky a její zkva-
litnění formou různých školení pro učitele. Šest školních bu-
dov vystavěných organizací ADRA odpovídá kritériím stano-
veným pákistánskou vládou, a proto byly v říjnu roku 2007, 
jako první od katastrofy, oficiálně převzaty tamními úřady.

Thajsko: Projekt obnovy
Projekt pomáhá lidem, kteří po ničivém zásahu tsuna-
mi přišli o přístřeší. Především se soustředíme na ob-
novu vodních zdrojů, budování obydlí či zdravotní 
a psychologickou podporu. Kromě výstavby nových 
domů se zabýváme také podporou zaměstnanosti. 
Cílem je, aby se lidé mohli vrátit ke svému běžnému 
způsobu života.
také při srpnových záplavách a realizujeme zde projekt 
Nové školy pro děti v Nellore.
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Bangladéš: BangBaby
 
 
Projekt pomáhá chudým bangladéšským dětem. Stěžej-
ním bodem je vzdělávání dětí, které podporují čeští a slo-
venští občané prostřednictvím tzv. sponzorování. ADRA 
dále zajišťuje pomoc potravinovou, zdravotnickou a re-
konstrukční. V roce 2007 proběhly dvě monitorovací ces-
ty. Poté, co Bangladéš zasáhl v listopadu cyklón Sidr,po-
skytli jsme zemi rovněž tříměsíční humanitární pomoc.

Mongolsko: Zlepšení 
rostlinné produkce
Oblast Dornogobi je sužována obdobími sucha a mrazu. 
Je ohrožen i hlavní zdroj obživy - pastevectví. Proto se 
snažíme ukázat tamním lidem, jak hospodařit a opatřit si 
další kvalitní zdroj obživy, a to za využití alternativní ener-
gie. V roce 2007 byly renovovány tři studny, kolem nichž 
byl poté vyměřen prostor pro založení zahrad. Uspořáda-
li jsme také první odborná školení pro místní obyvatele.
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Vietnam: Rehabilitační 
projekt v provincii Hue
Cílem projektu je obnovit původní životní podmínky oby-
vatel oblasti Phong Dien, která byla na přelomu září a října 
roku 2006 zasažena tropickou bouří Xangsane. Následkem 
ničivé přírodní katastrofy bylo zničeno na statisíce obydlí 
a tisíce kilometrů elektrického vedení. ADRA zde proto zre-
konstruovala dvacet rodinných domků, tři školní budovy, 
systém zavlažování a přívod vody.

Keňa: Zdravotnické 
středisko Itibo
V první fázi projektu byla nejprve zrekonstruována am-
bulance. V roce 2007 jsme dokončili výstavbu nové po-
rodnice. Porodní sál, laboratoř, lůžková část a ambulance 
jsou vybaveny moderními přístroji, stejně jako zdravot-
nickým nábytkem a materiálem. Zdravotnické centrum 
se rovněž zapojilo do pomoci obětem konfliktu, jenž vy-
pukl po prezidentských volbách na konci roku 2007.
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Zambie: Práce místo slibů
 
 
Jeden z hlavních problémů oblasti Naluyanda byl nedo-
statek elektřiny a nedostačující systém rozvodu vody. 
V roce 2007 ADRA dokončila elektrifikaci komunitní-
ho centra a zdravotnického střediska, do něhož byla 
také zavedena pitná voda. Celkově se tím zlepšila péče 
o pacienty a preventivní programy mohly být díky 
elektrifikaci rozšířeny i na večerní hodiny.

Řecko: Pomoc po letních 
požárech

Obyvatelům Řecka, které v létě roku 2007 zasáhly ničivé 
požáry, přispěla česká veřejnost více než milionem korun 
vybraným ve veřejné sbírce ADRA. Obci Velanidi jsme 
poskytli krmivo pro hospodářská zvířata, která předsta-
vují pro tamní obyvatele hlavní zdroj obživy. Předešlo se 
tak úhynu, jenž by nastal následkem zničené vegetace.
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Srbsko: Centrum pro oběti 
domácího násilí
V regionu Šumadija se snažíme změnit vnímání problema-
tiky domácího násilí u široké veřejnosti a především zkva-
litnit a rozšířit služby poskytované obětem. V roce 2007 
byla navázána spolupráce mezi srbským Centrem a po-
bočkou ADRA v Hradci Králové, která provozuje poradnu 
pro oběti násilí a trestné činnosti. Dále byly zorganizová-
ny semináře s touto tématikou, a to jak v Srbsku, tak v ČR.

Bosna a Hercegovina: 
Adopce v balíčku

V tomto projektu přímé materiální podpory zasílali lidé 
prostřednictvím ADRA dvakrát ročně balíčky dětem z Bos-
ny a Hercegoviny či Kosova. Do balíků vkládali jak věci 
praktické, tak pro potěšení. Smyslem bylo pomoci dětem 
z rodin, které nejvíce trpí následky války a následnou slo-
žitou politickou, ekonomickou či sociální situací v zemi.
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PRVák
Cílem projektu je přispět k vyšší informovanosti dětí a mlá-
deže v ČR o problematice rozvojových zemí a rozvojové 
spolupráce, stejně tak jako o otázkách života v multikul-
turní společnosti. Vyškolení lektoři pořádají přednášky na 
mateřských, základních a středních školách. V roce 2007 
proběhlo 129 seminářů pro školy a několik školení pro 

lektory. Mnoho aktivit jsme rozšířili a prohloubili. Byly vy-
dány omalovánky s rozvojovou tématikou, publikace „Po-
máháme společně“, jež je součástí výtvarné soutěže, a také 
nový metodický materiál pro učitele ZŠ. V květnu roku 
2007 vznikl středoškolský dobrovolnický klub Chrastítko 
a v prosinci byly spuštěny nové webové stránky.
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Projekt není problém 

Vzdělávací program je určen současným a budoucím pro-
jektovým pracovníkům pražských neziskových organiza-
cí. Jeho cílem je vyplnění mezery mezi stále stoupajícími 
nároky na práci těchto pracovníků (způsobenými přede-
vším vstupem ČR do EU) a jejich dosavadním vzděláním 
a zkušenostmi. V roce 2007 proběhla první, teoretická 

část programu. Jednalo se o jednodenní či víkendové 
tematické semináře zaměřené na nejrůznější oblasti ve-
dení projektů: management, fundraising, public relation, 
finance, právo, lidské zdroje atd.   
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fon-
dem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl.m. Prahy
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Dobrovolnická centra 
ADRA
DC ADRA fungují jako prostředníci mezi dobrovolníky 
a přijímajícími organizacemi, jimiž jsou ústavy sociální 
péče, domovy důchodců a nemocnice. Cílem je nabíd-
nout smysluplnou činnost občanům všech věkových 
kategorií a vyhledávat ty, kteří potřebují pomoc. Dob-
rovolnická centra v r. 2007: České Budějovice, Frý-
dek-Místek, Prostějov, Praha, Valašské Meziříčí

ADRA Zlín

Pobočka ve Zlíně se podílí na realizaci projektů 
o.s. ADRA. Kromě projektu BangBaby, který spravovala 
července roku 2007, vede projekty „Pomáhejte s námi“ 
(vzdělávací) a „ADRA Úl“ (pohotovostní fond), díky ně-
muž jsme mohli pomoci např. zlínskému chlapci posti-
ženému svalovou atrofií.
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Pyramida pomoci – 
Hradec Králové
Posláním poradny je poskytovat odbornou a komplex-
ní pomoc přímým i nepřímým (svědci a blízké osoby) 
obětem násilí, ať už v oblasti trestně-právní, sociální 
nebo v oblasti duševního zdraví. Dále také pomáhá 
lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci (převážně 
účastníci partnerských konfliktů) a potřebují odbor-
nou pomoc při jejím řešení.

Azylové domy
Azylové domy zabezpečují nouzové ubytování všem, 
kteří se přechodně ocitli v obtížných sociálních pod-
mínkách. Pomáhají klientům začlenit se do života a na-
jít optimální řešení jejich situace. V roce 2007 jsme pro 
děti z azylových domů uspořádali výlet do Itálie. Pro-
jekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR.
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Psychosociální intervenční 
týmy
ADRA zajišťuje síť dobrovolníků, kteří na odborné 
úrovni poskytují psychosociální služby lidem zasaže-
ným mimořádnou událostí. Kromě výcviku týmů pořá-
dáme odborné konference s tématikou psychosociální 
krizové pomoci a týdenní výcvikový tábor určený mla-
dým lidem. Vedle toho pomáháme vytvářet standardy 
psychosociální intervenční pomoci.

Mince denně

Podstata tohoto projektu, který funguje již od roku 
2000, spočívá v získávání širokého okruhu přispěvate-
lů, kteří se rozhodnou denně věnovat jednu minci, jejíž 
nominální hodnotu si sami zvolí. Každý, kdo přispěje, 
je považován za přidruženého člena ADRA.
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Česko proti chudobě
je informační kampaň jejíž cílem je seznámit širokou 
veřejnost s rozvojovou problematikou. Tedy s tím, co 
to vlastně rozvojové země jsou, s jakými problémy se 
potýkají a jak jim můžeme pomoci. Neméně důležitou 
součástí je aktivně oslovit státní správu a české politiky, 
navázat s nimi dlouhodobý dialog a probrat způsoby, 
jakými lze boj proti chudobě promítnout do politické 
práce. V rámci kampaně jsou organizovány semináře, 

přednášky, diskuse, pracovní dílny či školení pro novi-
náře, státní správu a učitele.
Podílí se na nich nevládní a neziskové organizace z celé 
České republiky. Organizace, jež se věnují otázkám hu-
manitární a rozvojové pomoci, vzdělávání, dobrovolné 
práce, mezinárodního obchodu, gender problematiky 
či životního prostředí. ADRA se k nim samozřejmě při-
pojila a každý rok pomáhá tuto akci realizovat. 
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Zdroje financování a jejich použití za rok 2007
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IV.Název položky číslo 
řádku

Konečný 
stav 

minulého 
období

Konečný 
stav 

sledovaného 
období

ROZVAHA (BILANCE) [v tisících] k 31.12.2007
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ABOuT uS
ADRA is an international humanitarian organization 
providing help to people in need. It was founded in the 
USA in 1956 and currently has branches in 125 coun-
tries. It has been active in the Czech Republic since 
1992 and offers humanitarian and social assistance both 
here and abroad.
We help in extraordinary situations (natural disasters, 
wars etc.) as well as in long-term development projects 
(support of education and employment etc.). Our main 
mission is to help people in need so that they can regain 
control of their lives and utilize available resources as 
efficiently as possible. 
We are active in the whole Czech Republic through our 
branch network. We manifested our competence not 
only during the floods of 1997, 1998 and 2002, but also 
during the Balkan conflict in the first half of the 1990s. 
We provide humanitarian and development aid in many 
European, Asian and African countries. In 2005, we also 
worked in the United States hit by the Katrina hurricane.

THE ADRA FOuNDATION

The ADRA Foundation was established in the Czech • 
Republic in 1992. It is a member of the Donor Forum 
and is, along with other members of the Forum, a sig-
natory party to the Code of Conduct of Foundations.

Activities in 2007

Assistance to people affected by unexpected events
Continuation of tsunami related projects in various • 
regions of Southeast Asia.
Raising funds and material donations for imple-• 
mentation of assistance to people in the Czech 
Republic affected by spring floods and the storm 
“Kyril“.
Assistance to people affected by wildfires in Greece.• 
Support to the victims of floods after the cyclone in • 
Bangladesh.

Assistance of social character

Adjustable bed rental service in the Foundation House • 

in Frýdek-Místek. Beds and other utilities are available 
for domestic hospice care programmes as well as for 
chronically ill people whose families prefer tending 
them at home.
Support of domestic hospice care provided by the Vo-• 
lunteer centre Frýdek-Místek.
ADRA Foundation also helps through local public col-• 
lections where volunteers collect funds in order to 
solve a particular local issue.

Conferences and Seminars

Regional Conference “People and Organisations du-• 
ring Unexpected Events” was organized in collabo-
ration with the Regional Fire Brigade Office in Libe-
rec. Its goal is to deepen mutual acquaintance, which 
leads to better cooperation in providing aid.
 Seminar “The Courage to Defend Others – Genetical-• 
ly Coded or Grafted by Upbringing?” was held in cere-
monial halls of the Prague City Hall under the aegis of 
the mayor of Prague, Mr. Pavel Bém. This seminar was 
a part of the Michal Velíšek Award event.

The Michal Velíšek Award

The Michal Velíšek Award for bravery was given in cere-
monial halls of the Prague City Hall under the aegis of 
the mayor of Prague, Mr. Pavel Bém. A broad campaign 
commenced by a concert at Karlovo náměstí on the an-
niversary of Michal Velíšek’s tragic death. Five stories 
of courageous behaviour were chosen in collaboration 
with regional press, Czech Radio and TV Nova and sub-
sequently publicised by them. The 2007 Michal Velíšek 
Award was presented to the 13 year old Roman Ferenc 
for saving the life of a 4 year old child.

Financial sources of the foundation

The ADRA Foundation accepts financial as well as ma-
terial gifts from individuals, entrepreneurs, banks but 
also from heritage etc. To raise money for its goals, it 
holds public collections at various locations, organizes 
concerts and other promotional events. Lately, the num-
ber of individual donors who contribute regularly with 
small amounts has been rising. Collections by the means 
of mobile phones (DMS) have been very successful la-
tely. The ADRA Foundation is a recipient of funds from 
the Foundation Investment Fund (NIF).
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THE ADRA CIVIL ASSOCIATION: Overview of projects 
implemented in 2007

Abroad - humanitarian

PRVák07 -develo-
pment education

A campaign targeted at children and youth with the aim to raise awareness of 
developing countries and life in a multicultural society.

1,490,000 CZK

EDUCATIONAL
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Abroad - developmental

Czech projects 

Country Project name Goal Total cost
Bosnia and 
Herzegovina

Adoption in package Assistance for children suffering from the con-
sequences of the war.

cca 3,500 CZK 
per package

Mongolia SPADE Project Agricultural  project  for  herdsmen  to  help 
them sustain themselves better.

14,395,000 CZK   

Serbia Centre for the victims of domestic 
violence

Improvement in services provided to victims of 
domestic violence and raising the awareness.

7,308,000 CZK

Bangladesh Bangbaby – child sponsorship Education for children; food, medical and re-
construction assistance.

cca 7,500 CZK 
per child

Zambia Work on promises Electrification  of  the  community  centre  and 
medical centre.

1,995,000 CZK

Sri Lanka Low Income Families Housing Construction  of  family  houses  for  people  li-
ving in huts made of dirt.

10,352,000 CZK

India  Nellore school buildings Construction of 15 classrooms and creation of 
environment conducive to education.

5,366,000 CZK

Project: No 
problem! 2007

Project aiming at bridging the gap between the rising requirements laid on NGO 
project workers and their current education and experience.

4,198,000 CZK

Name Activities Costs
ADRA Branch in Zlín Supports the headquarters and runs the ADRA ÚI emergency fund. 1,426,000 CZK
České Budějovice 
Volunteering centre

Intermediates between volunteers and receiving institutions. 821,OOO CZK

Frýdek Místek 
Volunteering centre

Recruits and trains volunteers who help  in homes for the elderly, orphanages, 
hospitals or nursing homes.

1,814,000 CZK

Prostějov 
Volunteering centre

Provides  services  that help people endure  stays  in medical and social  instituti-
ons.

282,000 CZK

Praha Volunteering 
centre

Serves as a contact point for volunteers working with elderly and pre-school chil-
dren.

798,000 CZK

Valašské Meziříčí 
Volunteering centre

Works with volunteers and organizes cultural events and tips. 369,000 CZK

Asylum Homes Provide emergency accommodation for people who temporarily find themselves 
in difficult social conditions.

5,406,000 CZK

Centre for victims 
of domestic violen-
ce and criminality 

Provides professional and complex consultancy for direct as well as indirect (wit-
nesses, close persons) victims of domestic violence.

396,000 CZK

Psychosocial 
interventional 
teams

Organizes a network of volunteers providing professional psychosocial services 
for people in extraordinary situation.

744,000 CZK

Czech Republic 
against poverty

An informational campaign aiming at introducing a wide audience to problems 
of development.

--
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