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SLOVO ŘEDITELE

řadě míst chybějící personál, a tak ADRA zprostředkovala 
pomoc těch, kteří mohli vypomoct coby pomocný personál 
a také povzbudit klienty v nemocnicích  či domovech pro 
seniory.  

Jsem vděčný, že jsme tento velmi náročný rok s Boží 
pomocí a při osobním nasazení všech spolupracovníků 
i třech tisícovek dobrovolníků zvládli. Děkuji všem 
štědrým dárcům, sponzorům, věrným podporovatelům 
a našemu zřizovateli za finanční podporu, která umožnila 
tak velký rozsah pomoci, jaký se podařilo zrealizovat.

Přeji nám všem pevné zdraví a stálou radost z pomoci.

 

Radomír Špinka

Milí přátelé a příznivci naší organizace, 

rád bych se spolu s vámi ohlédl za uplynulým nevšedním 
rokem, který proměnil do značné míry naše životy a také 
naši práci v organizaci ADRA. 

Na začátku kalendářního roku 2020 nás jako obvykle 
čekal „maraton“ psaní, podávání nových projektů 
a vyúčtovávání těch předchozích. Radovali jsme se ze 
schválení nových projektů a těšili se na jejich uvedení 
v život. Globální pandemie covidu-19 nám však připravila 
nečekané překážky a výzvy, které bylo potřeba při 
monitorovacích cestách do zahraničí i při samotné 
implementaci projektů překonat. 

Objevily se nové priority při zvládání hygienicko-
epidemiologické situace v oblastech, kde lidé mají 
obtížnější přístup ke zdravotní péči a čisté vodě. 
Česká ADRA kancelář se zapojila do konkrétní pomoci 
v Etiopii, Zambii a na Ukrajině – zajištěním zdrojů pitné 
vody, dodávkou hygienických a ochranných pomůcek 
i laboratorních diagnostických přístrojů. 

Uspořádanou veřejnou sbírkou jsme přispěli na 
pomoc lidem po výbuchu v Bejrútu i po zemětřesení 
v Chorvatsku. Pokračovali jsme také v plnění schválených 
rozvojových projektů a mnohaleté pomoci dětem a jejich 
rodinám v Bangladéši. 

V České republice  byla ADRA součástí pomoci již od 
počátku jarní vlny pandemie – 15 dobrovolnických 
center ADRA se stalo koordinátory pomoci dobrovolníků 
a také partnery správních orgánů měst a obcí. Naše 
dobrovolnická centra organizovala šití a distribuci 
roušek, hygienických pomůcek a informačních letáků, 
koordinovala službu dobrovolníků při nákupech potravin 
a léků pro seniory i další potřebné osoby.

Mysleli jsme také na naše náhle osamělé klienty 
v uzavřených sociálních a zdravotních zařízeních. Naši 
dobrovolníci začali psát seniorům a nemocným lidem 
dopisy, tvořit pro ně křížovky, telefonovat jim. Děti ze 
zapojených mateřských a základních škol  jim malovaly 
obrázky a přáníčka.  

Ani v létě nebylo příliš času na odpočinek, protože na 
Šumvaldsku proběhly povodně a bylo potřeba lidem 
poskytnout praktickou i psychosociální pomoc a zajistit 
sanaci více než 200 studní.

Na podzim při druhé vlně pandemie bylo potřeba při 
dodržení přísných hygienických opatření nahradit na 



2

„Prožívám radost z toho, když vidím, jakou radost působí lidem v domově pro 
seniory každá má návštěva. Je to přínos pro obě strany. Vždy mne obohacují 
pestrobarevné životní příběhy těchto vzácných lidí. Uvědomuji si, jak moc se 
ochuzujeme, když nemáme čas si vyslechnout lidi dříve narozené, co vše jim 
život přinesl – co si prožili.“  

Zuzana (67 let, Dobrovolnické centrum ADRA Valašské Meziříčí)
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Kam putují prostředky ADRA

Organizace ADRA pomáhá lidem v nouzi a přináší naději tam, kde jí 
mnoho nezbývá. Díky našim dárcům, dárkyním a všem, kteří nás růz-
nými způsoby podporovali, se nám to dařilo i v roce 2020, který byl vel-
mi náročný a turbulentní. Pomohli jsme desetitisícům lidí postiženým 
přírodními a válečnými katastrofami po celém světě, ale soustředili 
jsme se i na podporu lidí zasažených mimořádnými událostmi v Česku. 
Jednoznačně největší výzvou byla pomoc při pandemii covid-19. 
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• Koordinujeme 15 dobrovolnických center po celé České 
republice a provozujeme 25 charitativních ADRA obchodů 
a 11 sociálních šatníků. Díky tomu přinášíme naději osamělým 
a nemocným lidem a šetříme přírodu prodejem z druhé ruky.  

• Pomáháme při mimořádných událostech – například při 
bleskové povodni na Uničovsku nebo v rámci covidové 
pomoci. 

• Věnujeme se globálnímu rozvojovému vzdělávání na všech 
úrovních školství, podporujeme pedagogy, realizujeme 
osvětovou činnost o globálních tématech a udržitelném 
rozvoji. Tím přispíváme k větší solidaritě mezi lidmi.

JAK POMÁHÁME  
V ČESKÉ REPUBLICE?

Dobrovolnická centra
Propojovat lidi, kteří pomoc potřebují, s těmi, kdo 
jsou ochotni pomáhat, to je základní poslání našich 
dobrovolnických center. Díky nim může stále více 
osamělých seniorů, lidí se zdravotním postižením, dětí 
v dětských domovech a mnoho dalších získávat lidskou 
podporu našich dobrovolníků a dobrovolnic.

Dobrovolnictví v roce 2020
Naši dobrovolníci a dobrovolnice pravidelně navštěvují 
potřebné lidi v nemocnicích, domovech pro seniory 
a dalších přijímajících organizacích. V roce 2020 byla 
kvůli pandemii covid-19 dobrovolnická činnost velmi 
komplikovaná – zařízení byla často uzavřena návštěvám 
nebo byly možné jen za přísných hygienických opatření 
nebo po otestování. V době uzavření zařízení hledali 
dobrovolníci také jiné možnosti kontaktu, například 
prostřednictvím dopisů či telefonátů, a nabízeli svou 
pomoc tam, kde bylo v krizové situaci aktuálně potřeba. 

„Já jsem od narození takový člověk 
– mám radost ze služby. Nabíjí 
mne, když mi třeba klientka řekne: 
‚Pane Jendo, mně s vámi bylo moc 
fajn! Přijďte zase co nejdřív.‛ Nebo 
jiná, devadesátiletá paní na mě 
zavolá: ‚Synečku, pojď mě pohladit.‛ 
Překvapila mne, jak se stále zajímá: 
‚Jak dopadl hokej se Švédy?‛ Dnes 
mnoho kontaktů mezi lidmi anebo 
dotyků není možných, ale ti osamocení 
lidé tu blízkost a přítomnost člověka, 
který má upřímný zájem, moc 
potřebují.“  

Jan (78 let, Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek)
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V první jarní vlně pomoc nejčastěji spočívala 
v nákupu potravin a zajištění roušek. V druhé vlně 
naši dobrovolníci pomáhali zejména v sociálních 
a zdravotnických zařízeních, kde se personál kvůli 
pandemii často dostával na hranici fyzického 
i duševního vypětí.

„Jakmile mi domov umožnil 
návštěvy po testování, registruji se 
tam skoro každý týden. Tak velkou 
radost, jakou jsem u své seniorky 
na první návštěvě po covidové 
izolaci zažila, jsem ještě nikdy 
neviděla.“ 

Marie (66 let, Dobrovolnické centrum ADRA Brno)

Zajímavosti z našich dobrovolnických 
center:
• Díky štědrosti a veliké solidaritě mohly stovky 

proškolených dobrovolníků a dobrovolnic po 
celém Česku vyrazit za potřebnými s roznáškou 
nákupů, léků a ochranných pomůcek. Společně 
se podařilo na jaře rozdat přes 49 000 roušek 
a zprostředkovat více než 2 500 nákupů.

• Na několika místech jsme také uspořádali koncerty 
pod okny, do kterých se zapojily místní hudební 
spolky a kapely. Veselé tóny živé hudby rozzářily 
oči seniorů a seniorek v Klatovech, Znojmě nebo 
například v Brně.

• Rok 2020 byl velmi specifický i co se týče 
rozmanitosti dobrovolnické pomoci. Dobrovolníci 
a dobrovolnice pomáhali v domácnostech, 
doučovali děti při online výuce, nakupovali 
seniorům a rizikovým skupinám, roznášeli 
dezinfekce, navštěvovali seniory, pomáhali 
v azylových domech pro matky s dětmi, v dětských 
domovech, ve stacionářích nebo šili roušky.

• Na akutní potřeby v souvislosti s pandemií 
reagoval i projekt s názvem #BoSmePartyja, 
do kterého se zapojila tři dobrovolnická centra 



ADRA – ve Frýdku-Místku, Havířově a Ostravě.  Jedná 
se o informační kampaň Moravskoslezského kraje 
s cílem posílit dobrovolnictví v regionu. Dobrovolníci 
v rámci něj docházejí do zařízení sociálních služeb, 
kde pomáhají pečovat o klienty, ale zároveň těmto 
často osamělým lidem naslouchají a povídají si s nimi. 
Zejména pro seniory, které  nemohli navštěvovat jejich 
blízcí, to byla velmi cenná vzpruha.

Oddělení vzdělávání 
• Již 15 let se věnujeme globálním tématům na 

mateřských, základních, středních i vysokých školách 
v ČR. V roce 2020 nově i v online podobě.

• Vzděláváme budoucí učitele v této oblasti a vytváříme 
pro ně metodické materiály.

• Nabízíme školám dlouhodobou spolupráci v rámci 
projektu Světová škola a každoročně organizujeme 
Komiksovou soutěž. Vytváříme také osvětová videa pro 
školy i širokou veřejnost.

• Spolu s dalšími neziskovými organizacemi jsme 
součástí projektu Týden globálního vzdělávání.

Co se v roce 2020 podařilo
• Vznikla metodická příručka pro mateřské školy 

V průběhu roku 2020 jsme společně s pedagogy 
mateřských škol zpracovali příručku zaměřenou na 
globální souvislosti a Cíle udržitelného rozvoje. Děti 
budou společně budovat studnu, navrhnou kouzelnou 
továrnu, která z odpadů vyrábí krásné věci, nebo 
pomohou nemocnému africkému prasátku. Přitom si 
uvědomí spoustu souvislostí, budou se učit spolupráci, 

„A metodická příručka? Dívala jsem se, metodické listy 
s aktuálními tématy, odborně a jasně zpracováno. Dobře 
využitelné v praxi. První dojem? Skvělé. “

PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D., odborná asistentka, Univerzita Hradec Králové,  
PdF – Ústav primární, preprimární a speciální pedagogiky

empatii a pomoci a pochopí, že i ony mohou aktivně 
přispět k řešení celospolečenských problémů.  

• 52 komiksových kreslířů se zabývalo Cíli 
udržitelného rozvoje 
5. ročník Komiksové soutěže se setkal s velkým 
nadšením účastníků. Byl zaštítěný kreslířkou Toy 
Box, která se s 15 vítězi setkala na online workshopu. 
Na workshopu vzniklo několik kreslených hrdinů 
a společně jsme řešili, jak na nich dál pracovat. Potom 
přišel prostor pro osobní konzultace Toy Box s každým 
z vítězů. 

• Komiksová výstava pro školy
Nově jsme také zorganizovali komiksovou výstavu pro 
školy na téma klimatické změny. Součástí výstavy jsou 
i doprovodné texty, které témata vysvětlí  
v obecné rovině. Výstava je zároveň přizpůsobena 
interakci, a to pomocí metod viditelného myšlení. To 
znamená, že návštěvníci či samotní tvůrci dostanou 
prostor k tomu, aby se mohli vyjádřit k vystaveným 
exponátům či některým 
otázkám, například 
napsaným vzkazem. 
Do výstavy se v roce 
2020 zapojilo osm 
škol/knihoven a oslovili 
jsme tím 659 žáků. 

• Od prvního května 2020 fungují v deseti krajích České 
republiky regionální dobrovolnická centra, která mají 
za cíl zlepšit regionální dostupnost dobrovolnictví. 
Humanitární organizace ADRA se na základě 
otevřeného výběrového řízení Ministerstva vnitra 
ČR stala zřizovatelem center v Moravskoslezském 
a Libereckém kraji.
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Oddělení mimořádných 
událostí
Dlouhodobě se věnujeme pomoci lidem zasaženým 
mimořádnou událostí. Jedná se o pomoc materiální, 
finanční a dobrovolnickou, ale také o psychickou podporu 
a doprovázení lidí po tragických událostech.

• Významnou částí oddělení mimořádných událostí jsou 
tzv. KIP týmy (komunitní intervenční psychosociální 
týmy), jejichž členové se věnují především poskytování 
psychické podpory lidem zasaženým tragickou 
událostí.

• Kromě pomoci po mimořádných událostech se 
intenzivně věnujeme výcvikům a vzdělávání nových 
dobrovolníků. Zaměřujeme se na témata psychické 
první pomoci, telefonické podpory, ale také například 
na sběr dat v terénu nebo obsluhu drobné techniky 
(elektrocentrály, vysoušeče atd.).
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Co se v roce 2020 podařilo
Do pomoci se v roce 2020 zapojilo více než 1 100 
dobrovolníků a dobrovolnic. Vedle distribuce materiální 
pomoci v průběhu pandemie se zapojili také do 
telefonické podpory zasaženým obyvatelům. Doplnili jsme 
terénní týmy o 31 nových a proškolených dobrovolníků 
v oblasti psychické první pomoci. 

Komu jsme pomohli
• Pokračovala pomoc z roku 2019 v Ostravě po střelbě ve 

fakultní nemocnici a v Lenoře po výbuchu plynu.

• Zapojili jsme se do pomoci po tragickém požáru 
v domově pro lidi s mentálním postižením ve 
Vejprtech a v bytovém domě v Bohumíně.

• V červnu jsem se zapojili do pomoci po bleskových 
záplavách v okolí Litovle a ve spolupráci s Nadací ČEZ 
a organizací Člověk v tísni se nám podařilo zrealizovat 
vyčištění zaplavených studní v obci Šumvald, které 
představují jediný zdroj pitné vody pro místní 
obyvatele.

• Vedle praktické pomoci lidem zasaženým pandemií 
se dobrovolníci KIP týmů zapojili i do telefonické 
podpory osamělých seniorů a dalších zasažených 
lidí a zrealizovali téměř 1 200 hodin podpůrných 
rozhovorů. Do této činnosti se v největší míře zapojili 
dobrovolníci KIP týmů v Jihočeském, Karlovarském, 
Moravskoslezském a Zlínském kraji. 



PROJEKTY V ZAHRANIČÍ
V roce 2020 jsme v zahraničí realizovali 
humanitární pomoc v celkovém objemu přes 
42 milionů Kč. Na rozvojové projekty putovalo přes 
25 milionů Kč. 

Zaměřili jsme se na okamžitou pomoc lidem 
postiženým humanitárními krizemi i na 
dlouhodobě udržitelná řešení. Reagovali jsme i na 
pandemii onemocnění covid-19. 

Již tradičně pomáháme ke vzdělání dětem 
v Bangladéši a na Ukrajině a provozujeme 
nemocnici v keňském Itibu.
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1 626 PODPOŘENÝCH OSOB

BANGLADÉŠ
• Podpora slumového vzdělávacího centra Čalantika. 

112 dětí a 80 maminek

• BanglaKids: adresná podpora vzdělávání dětí. 1 434 
dětí a rodin (1 283 vzdělání, od 17. 3. z důvodu covid-19 
poskytnuta 1 434 dětem a rodinám humanitární 
potravinová pomoc)

KEŇA
• Zdravotnické středisko Itibo. 10 000 pacientů 

10 000 PODPOŘENÝCH OSOB

99 522 PODPOŘENÝCH OSOB

ETIOPIE

• Podpora rovnosti prostřednictvím inkluzivního 
vzdělávání. 6 733 žáků a žákyň na zapojených 
vzdělávacích institucích

• Prevence šíření covid-19 a zvyšování odolnosti 
místních komunit vůči dopadům pandemie v zóně 
Shabelle v Etiopii. 2 667 lidí má přístup k nezávadné 
pitné vodě; 52 vyškolených pracovníků; 70 osob 
vyškoleno v boji s šířením kobylek; nepřímí příjemci 
90 000 obyvatel cílového regionu

INDONÉSIE
• Zvýšení odolnosti místních komunit na ostrově 

Sulawesi vůči přírodním katastrofám II. 
60 vyškolených stavebních promotérů (zemětřesení 
odolné stavební techniky), 1 505 účastníků školení, 
48 rodin s opraveným domem (210 osob) 

1 775 PODPOŘENÝCH OSOB

ALBÁNIE
• Humanitární pomoc komunitám postiženým pandemií 

covid-19 v oblasti Kruja. 38 dětí, učitelů a rodičů

38 PODPOŘENÝCH OSOB

Vzdělávání

ZdravíObživa

Humanitární pomoc

TYP PROJEKTU:

OBLAST POMOCI:

Humanitární Rozvojový
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13 198 810
ZEMÍ SVĚTA LIDÍ, KTERÝM JSME POMOHLI

20 153 PODPOŘENÝCH OSOB

LIBANON

• Přístup k vodě pro syrské uprchlíky a libanonskou 
komunitu v údolí Biká II. 1 320 rodin s přístupem 
k pitné vodě (přibližně 5 000 osob celkem)

• Stabilizace zranitelných uprchlických a hostitelských 
komunit. 238 rodin syrských uprchlíků (1 053 osob) se 
zlepšeným bydlením; 750 rodin se zlepšeným odpadovým 
hospodářstvím (3 000 osob); 11 000 nepřímí příjemci díky 
zlepšenému životnímu prostředí a sanitaci

• Pomoc s opravou domů pro rodiny postižené 
výbuchem v Bejrútu. 20 rodin obdrželo finanční 
poukázku

MALI

• Podpora potravinové bezpečnosti a živobytí vnitřně 
vysídlených rodin v oblasti Gourma Rharous. 253 
domácností (1 915 osob) získalo potravinovou pomoc 

1 915 PODPOŘENÝCH OSOB

MOLDAVSKO
• Pomoc dětem s poruchami autistického spektra 

a jinými genetickými poruchami v Moldavsku. 
2 656 učitelů, terapeutů, rodičů a jejich dětí s poruchami 
autistického spektra, 9 782 uživatelů internetové 
platformy pro experty a rodiče dětí s PAS 

12 438 PODPOŘENÝCH OSOB

MYANMAR

• Podpora vzdělávání a soběstačnosti zranitelných 
komunit II. 593 žáků a žákyň; 338 rodin (1 638 osob)
má prospěch z opravených cest; 522 rodin (2 634 osob) 
z opravených mostů; 400 rodin (1 992 osob) z opraveného 
vodovodu a 540 obdrželo finanční pomoc formou práce

7 397 PODPOŘENÝCH OSOB

SÝRIE
• Vytváření podmínek pro návrat uprchlíků do Sýrie. 

596 žáků a žákyň – oprava škol; 10 000 obyvatel čtvrti, 
kde se instalovalo pouliční osvětlení

10 596 PODPOŘENÝCH OSOB

NIGER

• Zlepšení přístupu ke vzdělání, vodě a sanitárnímu 
vybavení přesídlených uprchlíků do města Ouallam. 
780 rodin (3 900 osob) má zlepšený přístup k sanitaci; 
150 dětí benefituje z nových inkluzivních tříd

4 050 PODPOŘENÝCH OSOB

ZAMBIE

• Prevence šíření covid-19 v exponovaných lokalitách 
a zvyšování odolnosti místních komunit v Zambii. 
1 500 domácností (9 000 osob) má lepší přístup k vodě 
a sanitaci 

9 000 PODPOŘENÝCH OSOB

20 300 PODPOŘENÝCH OSOB

UKRAJINA
• Zlepšení zdravotní péče a mitigace šíření covid-19 ve 

zdravotnických zařízeních. 2 000 zdravotníků obdrželo 
ochranné pomůcky; 18 000 přímí a nepřímí příjemci 
z řad pacientů zahrnutých nemocnic a obyvatel jejich 
spádových oblastí

• Podpora dětí ze sociálně slabých rodin v Mukačevu. 
300 podpořených dětí – obědy pro sociálně slabé děti na 
školách



ÚSPĚCHY NAŠÍ HUMANITÁRNÍ PRÁCE 

Čistá voda pro Etiopii
Přístup k nezávadné vodě by měl mít každý. 
V etiopském regionu Somali to však není 
žádným pravidlem. Proto jsme v Etiopii 
zajišťovali umyvadla a sanitaci pro místní 
komunity. Zároveň jsme pracovali s místním 
zdravotnickým personálem a informovali 
o prevenci, která tvoří důležitou součást boje 
proti covidu-19. Součástí projektu byl i nákup 
dezinfekčních prostředků a ochranných 
pomůcek a bezpečné nakládání s odpadem.   

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou 
a za finanční podpory České rozvojové agentury 
jsme v rámci zahraniční rozvojové spolupráce 
ČR pořídili mobilní laboratoř, která umožní 
identifikaci nakažených osob i v odlehlých 
oblastech, kde je jinak přístup ke zdravotnické 
péči velmi omezený.

Zambijská 3R
V Zambii jsme vedli osvětovou kampaň zaměřenou na 
dodržování nám známých 3R: rozestupy, roušky a čisté ruce. Za 
tímto účelem jsme vybavili místní školy, autobusová nádraží 
a zdravotní kliniky umyvadly a mýdlem. Další částí projektu 
bylo zbudování čtyř vesnických studen s pumpami na solární 
pohon. Ty místním lidem poskytnou dostatek nezávadné vody 
pro dodržování doporučovaných opatření.  

Součástí projektu bylo i vybavení tří zambijských nemocnic 
mobilní laboratoří pro testování nakažlivých nemocí. Projekt 
proběhl ve spolupráci s experty z České zemědělské univerzity.

Uplynulý rok se v ničem nepodobal těm předchozím. I podstupovat monitorovací cesty do zemí, kde jako 
humanitární organizace pomáháme, bylo kvůli pandemii covid-19 mnohem složitější. Zároveň bylo jasné, že země, 
ve kterých lidé nemají zajištěné ani základní potřeby, se budou s nastalou situací vyrovnávat ještě mnohem hůře. 
Zapojili jsme se proto do tří zahraničních projektů, které se zaměřily na boj proti covidu-19.

Zdravotnické pomůcky 
a vybavení pro Ukrajinu
Cílem našeho projektu na Ukrajině bylo zlepšení 
zdravotní péče a zmírňování šíření covidu-19 
ve 30 zdravotnických zařízeních, kterým jsme 
distribuovali zdravotnické vybavení a materiál. 
Konkrétně se jednalo o poskytnutí kyslíku 
a kyslíkových masek, pulzních oxymetrů 
a infusomatů, ochranných pomůcek (roušek, 
respirátorů atd.) a dávkovačů pro antiseptické 
přípravky.  
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Obživa
Náš projekt v Mali se soustředil na pomoc rodinám, které musely 
díky tamní nestabilní bezpečnostní situaci uprchnout ze svých 
domovů. Konkrétně se zaměřoval na ženy, které se musely samy 
postarat o své rodiny. Starost o obživu jim díky projektu usnadnilo 
přes 450 koz. 

V oblasti Ghourma Rharous jsme zajišťovali i osvětu v oblasti 
pěstování plodin. Pořádali jsme kurzy „chytrého“ zahradničení, 
díky kterému se místní lidé dozvěděli, jak se přizpůsobit 
místním suchům a jaké plodiny zde pěstovat. K tomu napomohla 
i poskytnutá nářadí a semínka pro založení vlastní zahrádky.

„Velice si vážíme podpory 
organizace ADRA, díky které 
si můžeme zase sami něco 
vypěstovat, postavit se na 
vlastní nohy a žít důstojnější 
život. Poté co jsme museli 
opustit náš domov na severu 
Mali, teď máme opět naději.”

Farimata Walette Infadahi, babička čtyř dětí,  
na které zůstala sama

DALŠÍ HUMANITÁRNÍ PROJEKTY
Díky finanční podpoře z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci 
poskytované do zahraničí i díky darům soukromých dárců jsme v roce 2020 mohli pomáhat lidem 
zasaženým i jinými katastrofami než covid-19. Jednalo se o projekty ze čtyř oblastí, kterým se ADRA 
věnuje dlouhodobě: vzdělávání, obživa, zdraví a humanitární pomoc.

Vzdělání 
V Nigeru jsme se podíleli na stavbě nové školy 
pro nigerské a malijské děti. V Myanmaru 
jsme finančně podpořili děti vnitřně 
přesídlených rodin, u kterých si rodiče jejich 
studium nemohli dovolit. I naše aktivity 
v Sýrii byly spojené se vzděláváním. V zemi, 
která řadu let prochází občanskou válkou, 
je poničena mimo jiné i řada škol. ADRA 
proto pomohla opravit 22 učeben a poskytla 
příslušné vybavení, aby se místní děti mohly 
učit v přijatelných podmínkách.
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„Ve škole chyběla okna a dveře 
a většina židlí byla rozbitá. I přesto 
jsme do školy stále chodili a učili se 
nové věci. ADRA nám školu opravila, 
vymalovala učebny veselými barvami 
a poskytla nám nábytek. Teď už je to 
tu mnohem hezčí.“

Muhammad, desetiletý chlapec ze Sýrie

„ADRA nám vrátila důstojnost 
a soukromí. Díky projektu máme 
čistou vodu na pití, můžeme se 
umýt a chodit na záchod jako lidé. 
Máme zajištěné alespoň základní 
hygienické podmínky.“ 

Ramah, matka čtyřleté holčičky, původem ze Sýrie 

Zdraví 
Cílem našich projektů v Libanonu, které zčásti 
navázaly i na aktivity minulých let, bylo zajištění 
přístupu k vodě a zlepšení hygienických podmínek 
pro lidi v údolí Biká, kde jsou koncentrovány 
uprchlické tábory v zemi.  

V obci Al Bireh jsme vystavěli novou vodní nádrž. 
Do oblasti jsme distribuovali popelnice a kontejnery 
pro bezpečné nakládání s odpadem. Opravili jsme 
kolektivní centra, ve kterých jsou nuceny žít desítky 
rodin v často život ohrožujících podmínkách. Zajistili 
jsme také zásobníky na vodu a nainstalovali k nim 
potrubí. 

Humanitární pomoc 
Náš indonéský projekt navázal na aktivity z roku 2018. 
Tehdy totiž ostrov Sulawesi  zasáhla dvě zemětřesení, 
která měla na svědomí vysoké lidské i materiální ztráty. 
Začali jsme školit místní stavební pracovníky v technikách 
odolných vůči zemětřesení, které pomáhají udržovat 
stabilitu domů i při případných otřesech. Jsme rádi, že 
se nám podařilo školení realizovat i během pandemie 
covid-19. 

„Zemětřesení zničilo náš dům, ale 
moje rodina zůstala naštěstí naživu. 
Naší nadějí je, že jednou budeme 
mít opět plně funkční infrastrukturu 
a vlastní domov.“

Asdar, otec rodiny z Indonésie



BanglaKids
Program BanglaKids podporuje vzdělání jednotlivých 
bangladéšských dětí z chudých rodin již od roku 
1999. Dárci dětem přispívají na školné, jídlo, školní 
pomůcky, uniformy a lékařskou péči. V roce 2020 jsme 
podpořili vzdělání 1 283 dětí a studentů z nejchudších 
bangladéšských rodin. Dětem na vesnicích jsme 
v době před pandemií zajistili vzdělání, obědy, školní 
pomůcky, uniformu a lékařskou péči. Na internátních 
školách také ubytování, celodenní stravu, kulturní 
a sportovní program. Ale pak přišel covid-19 a školy 
byly 17. března uzavřeny. 

V Bangladéši ztráceli lidé práci, již tak nízké příjmy 
vyschly, ceny základních potravin vzrostly o třetinu 
a mnohé děti z chudých rodin trpěly nedostatkem 
jídla. Pravidelné měsíční příspěvky našich dárců jsme 
s jejich svolením použili na humanitární pomoc. Na 
okamžitou potravinovou pomoc jsme díky našim 
dárcům poslali více než milion korun a pomohli jsme 
tak více než 1 434 dětem a jejich rodinám.  

DLOUHODOBÉ  
ZAHRANIČNÍ  

PROJEKTY

Čalantika
Covid-19 je výzvou pro většinu lidí na světě. Pro chudé, 
kterým pomáháme, má doslova devastující dopady. Lidé 
ztratili práci a nemají za co nakoupit základní potraviny. 
Naše vzdělávací centrum Čalantika v Bangladéši se pro 
80 rodin, kterým dlouhodobě pomáháme, stalo ještě 
důležitějším než kdykoliv předtím. Distribuovali jsme 
potraviny, základní hygienické potřeby a informace, jak 
se chránit. Oproti státním bangladéšským školám zůstala 
Čalantika pro děti otevřená, a tak se školačky a školáci 
mohli učit, dostávat teplé jídlo a jejich maminky docházet 
na vzdělávací kurzy.

V roce 2020 však slum Čalantika v Dháce postihla 
ještě jedna katastrofa – velký požár. O přístřeší přišlo 
10 000 lidí. Mezi nimi také 54 rodin, kterým pomáháme. 
Díky českým dárcům se podařilo vybrat 250 000 Kč na 
pomoc postiženým rodinám, které ztratily vše. Lidem se 
díky pomoci podařilo přečkat náročné období několika 
měsíců a obnovit své domovy ve slumu.

„Naše škola je od března kvůli 
koronaviru zavřená. Tatínek je 
nádeník. Kvůli pandemii nemá 
dobrou práci. Dlouho jsme neměli 
co jíst. A najednou jsem zjistil, že 
nám naše škola prostřednictvím 
dárců bude pomáhat. Dostáváme 
rýži, čočku, brambory a olej. Moc 
děkuji mému dárci za podporu.” 

Ashitosh, žák školy ve vesnici Murogasha v Bangladéši
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Propojení ADRA Dárku a virtuální 
reality
Katastrof bylo v roce 2020 více než dost. Našim dárcům 
a podporovatelům jsme chtěli přinést také něco milého 
a odlehčeného. V rámci charitativního e-shopu ADRA Dárek (dříve 
eDonation) jsme proto propojili svět pomoci se světem zábavy. Díky 
nové stejnojmenné aplikaci je nyní možné osm z celkových dvou 
desítek předmětů zobrazit v rozšířené realitě či 3D na mobilním 
zařízení. Dárce tak může zakoupit například kozu, která pomůže 
lidem v Africe, a zobrazit si ji skrze telefon či tablet u sebe doma. 
Stačí naskenovat QR kód ze zaslaného dárcovského certifikátu a pak 
darovaný předmět umístit do prostoru kolem sebe.

Itibo 

Zdravotní středisko Itibo provozujeme v Keni již více 
než 15 let. Celkovou rekonstrukcí, novým vybavením 
a odbornou péčí o pacienty v kooperaci  českých 
a keňských zdravotníků bylo toto zařízení auditem 
Ministerstva zdravotnictví v Nairobi povýšeno na statut 
misijní nemocnice. To nám umožnilo mnoho výhod 
pro pacienty – u řady z nich jsme mohli začít využívat 
jejich zdravotní pojištění, takže péči mají bezplatnou. 
Velkou výhodu vidíme i v porodech zdarma, a tím 
zpřístupnění lékařské péče všem rodičkám, čímž ještě 
více naplňujeme naše prvotní cíle projektu, kterými jsou 
snížení novorozenecké a dětské úmrtnosti. Počty porodů 
v naší nemocnici se zvedly oproti minulým letům o 30 % 
a novorozenecká úmrtnost klesla o více než 50 %.

Kvůli pandemii jsme museli v polovině února narychlo 
ukončit tradiční stáže a čeští medici se museli vrátit  
z Keni téměř okamžitě. Během 24 hodin se uzavřely 
hranice, takže pro mnohé z nich to bylo velmi náročné. 
Ač jsme nemohli být v Keni fyzicky přítomni, s místními 
lékaři jsme byli v neustálém kontaktu.
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CO DALŠÍHO SE PODAŘILO…

Zapojení do projektu 
Čtení pomáhá
Projekt Čtení pomáhá podporuje zájem 
dětí o svět literatury a zároveň umožňuje 
dětem a mládeži podílet se na charitativní 
činnosti. Cílem je přenést jejich pozornost 
od počítačových her a sociálních sítí 
zpět ke knihám a zároveň pomoci 
potřebným. Jsme rádi, že jsme nyní 
součástí s projektem pro moldavské děti 
s autismem.
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Doběhli jsme do Mali 
s ADRAběhem
Povedlo se! Doběhli jsme až do cílové 
pásky. Díky všem 535 ADRAběžcům 
a ADRAběžkyním jsme zdolali 3000 km 
dlouhou cestu do Mali, kam poputuje 
pomoc v hodnotě 174 000 korun pro 
ty nejpotřebnější. Do výzvy se zapojili 
lidé ze všech koutů České republiky 
a na sociálních sítích se pod hashtagem 
#bezimdoMali objevily desítky fotek 
od lidí, kteří se rozhodli vykročit ze 
své komfortní zóny a uběhnout či ujít 
10 km s myšlenkou pomoci druhým. Pro 
některé účastníky to znamenalo první 
běh v životě nebo zvládnutí trasy na 
vozíčku.

Milion nelhostejných
Přes milion podpisů lidí z celého světa získala petice v rámci 
celosvětové kampaně Every child. Everywhere. In school. a to pod 
hlavičkou celosvětové organizace ADRA a Církve adventistů sedmého 
dne. Kampaň byla zahájena v roce 2019 na podporu 262 milionů dětí 
na světě, které nechodí do školy. Postupně se do ní zapojily téměř 
všechny pobočky mezinárodní sítě humanitární organizace ADRA. 
Mezinárodní podpora široké veřejnosti dává pobočkám oporu, díky 
které mohou sebevědomě jednat s lokálními autoritami, a to zejména 
v rozvojových zemích.

Online vzdělávací lekce
Kvůli uzavřeným školám a pandemii covid-19 čelí náš vzdělávací 
systém velké výzvě. Vytvořili jsme proto několik online lekcí 
o globálních souvislostech. Nyní je více než kdy dříve patrné, jak úzce 
je náš svět propojený a nakolik je náš blahobyt závislý na přírodě 
a okolních podmínkách. V našich nových lekcích jsou videa, texty, 
odkazy na zajímavé stránky a mnoho dalšího o světě kolem nás.

ADRA certifikovaným partnerem 
ECHO

Stali jsme se certifikovaným partnerem Generálního ředitelství pro 
humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise, což nám 
umožní čerpat na naše humanitární projekty prostředky od Evropské 
unie.

ADRAběh podpořila biatlonistka Markéta Davidová
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LADISLAVA WHITCROFT
metodička projektu

EVA KRAMPEROVÁ
metodička projektu 

a koordinátorka vzdělávání

JOSEF KOLÁČEK
koordinátor humanitární  

pomoci v ČR  
a projektu KIP týmů

DC ADRA CHOMUTOV
vedoucí Markéta Ungrová, 

Petra Brumeisenová

DC ADRA ZNOJMO
vedoucí Dana Aulík Faragová

DC ADRA  
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

vedoucí Naďa Šímová

DC ADRA BRNO
vedoucí Kateřina Havránková

DC ADRA BŘECLAV
vedoucí Jitka Kopuletá
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PROGRAM BANGLAKIDS  
A ČALANTIKA

KAMIL KREUTZIGER
vedoucí programů 

ŠÁRKA HEJNÁKOVÁ
koordinátorka projektu 

BanglaKids

JAKUB ŽABA
vedoucí projektu Čalantika

ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH 
PROJEKTŮ

ZBYNĚK WOJKOWSKI
vedoucí oddělení

PAVLA FAJFRLÍKOVÁ
koordinátorka zahraničních 

projektů

ANDREJ ARVENSIS
koordinátor zahraničních 

projektů

MARCELA ZÁRUBOVÁ
koordinátorka zahraničních 

projektů

LENKA KOSTELECKÁ
koordinátorka zahraničních 

projektů

EKONOMICKÉ  
ODDĚLENÍ

MIROSLAVA ILLETŠKOVÁ
vedoucí oddělení

ZUZANA ŠIMÍČKOVÁ
finanční účetní

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

LENKA URBANOVÁ
finanční účetní

ELLEN TOMANCOVÁ
finanční a mzdová účetní

EVA FOLTÝNOVÁ
finanční a mzdová účetní

MARIE DUCHOŇOVÁ
finanční účetní

LENKA VURSTOVÁ
personalistka

MARIE LANCOVÁ
finanční a mzdová účetní

RUT RACKOVÁ
finanční účetní

JANA BARTÁKOVÁ
finanční účetní

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE 
A FUNDRAISINGU

KAROLINA EMANUELOVÁ
vedoucí oddělení

KRISTÝNA HROMKOVÁ
koordinátorka komunikace s dárci

ALŽBĚTA KALÁBOVÁ 
RENÁTA CHLEBKOVÁ

fundraiserka

ANEŽKA SLAVOTÍNKOVÁ
produkční

MARTINA ŠPINKOVÁ 
ROMAN MAŠLÍK

koordinátor/ka PR a fundraisingu

JAKUB ŠKALOUD
finanční účetní

MICHAELA SCHWARZOVÁ
finanční účetní

ALENA PAVLÍKOVÁ
finanční účetní

OLGA HUSÁKOVÁ
finanční účetní

ELIŠKA HRONKOVÁ
finanční účetní

ADRA, o. p. s.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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Zdroje a struktura výnosů
Celkové výnosy  ADRA, o. p. s., v roce 2020 dosáhly 
112 663 tis. Kč, k jejich převažujícím zdrojům patřily 
především příjmy z veřejných rozpočtů (59 %) a dary od 
jednotlivců a firem (40 %).

ZDROJE PŘÍJMŮ V TIS. KČ V %

Veřejné zdroje (státní rozpočet, rozpočty krajů, 
měst a obcí)

66 150 59%

Mince denně a ADRA Úl 2 244 2%

Veřejné sbírky 15 841 14%

Ostatní dary od jednotlivců a firem 27 603 24%

Vlastní činnost a ostatní výnosy 825 1%

CELKEM 112 663 100%

Výše uvedený přehled výnosů zahrnuje pouze ty účelové 
prostředky, které byly v roce 2020 skutečně použity, 
obsahuje tedy např. účelové příjmy, které jsme obdrželi 
v minulých letech a které jsme v roce 2020 použili, 
a neobsahuje ty účelové příjmy přijaté v roce 2020, které 
budou použity až v letech následujících.

Stabilní součástí portfólia finančních zdrojů ADRA, o. p. s., 
jsou dary od Církve adventistů sedmého dne, které v roce 
2020 činily 4 700 000 Kč a pomohly financovat náklady, 
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.

Úplná výroční zpráva včetně přílohy k účetní 
závěrce je uložena ve sbírce listin a na webových 
stránkách ADRA, o. p. s.

VEŘEJNÉ SBÍRKY

OSTATNÍ DARY OD JEDNOTLIVCŮ 
A FIREM

VLASTNÍ ČINNOST A OSTATNÍ 
VÝNOSY

VEŘEJNÉ ZDROJE (STÁTNÍ  
ROZPOČET, ROZPOČTY KRAJŮ, 

MĚST A OBCÍ)
MINCE DENNĚ A ADRA ÚL

14 %

24 % 1 %

59 %
2 %

FINANČNÍ ZPRÁVA



Přehled užitých dotací a příspěvků z veřejných zdrojů  
za rok 2020

POSKYTOVATEL DOTACE NÁZEV PROJEKTU VÝŠE DOTACE 
V KČ

CISP - Europen Comision - "DEAR" GET UP AND GOALS! Mezinárodní síť aktivních škol v oblasti cílů udržitelného rozvoje 259 915

Česká rozvojová agentura

Prevence šíření Covid-19 v exponovaných lokalitách a zvyšování odolnosti místních 
komunit v Zambii 4 355 302

Prevence šíření Covid-19 a zvyšování odolnosti místních komunit vůči dopadům 
pandemie v zóně Shabelle v Etiopii 5 051 492

Podpora rovnosti prostřednictvím inkluzivního vzdělávání, Etiopie 2 885 043
Pomoc dětem s PAS a jinými genetickými poruchami v Moldavsku 8 184 300
Opravdový svět 1 310 000
Celkem 21 786 137

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion 
Valšskomeziříčsko-Kelečsko Podpora dobrovolnické činnosti 4 100

Dům zahraniční pomoci Setkavárna: propojení generací v pojízdné kavárně ve zdravotnickém zařízení 43 022
Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency, European 
Commission

Towards Effective Humanitarian Volunteering 382 415

Euroface Consulting Práce na obzoru 137 627

Hlavní město Praha Dobrovolníci DC ADRA Praha v oblasti pomoci seniorům, zdravotně postiženým 
osobám, dětem a mládeži v jejich volném čase v hl. m. Praha 77 300

InErudico Práce jako lék 172 992

Jihočeský kraj
Podpora činnosti ADRA, o. p. s., při poskytnutí jejich dobrovolníků a členů KIP týmů, 
prostředků a činností k zabezpečování péče a pomoci postiženému obyvatelstvu na 
území Jihočeského kraje

40 000

Jihomoravský kraj
Podpora připravenosti dobrovolníků pro řešení následků mimořádných událostí 33 000
Dobrovolnické programy a Sociální šatník ADRA Vyškov 70 000
Celkem 103 000

LEADER ACADEMY, o. p. s. Příspěvek na mzdové náklady 223 222

Liberecký kraj Zajišťování zásobování seniorů, osob zdravotně znevýhodněných a  jiných osob 
v období nouzového stavu 134 248

Město Bílovec Dotace na činnost DC ADRA Ostrava 20 000

Město Břeclav

Rozšíření nabídky služeb dobrovolnického centra 30 000
Rozvoj dobrovolnické služby v okrese Břeclav v roce 2020 30 000
Dotace na činnost DC ADRA Břeclav 12 000
Dotace na činnost DC ADRA Břeclav ll 22 500
Celkem 94 500

Město Česká Lípa Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních a v domácnosti 70 539

Město Český Těšín

Částečné financování nákladů souvisejících s dobrovolnickou službou na území města 
Český Těšín 50 000

Částečné financování výdajů vzniklých v rámci spolupráce s městem Český Těšín 
v souvislosti s mimořádnou situací způsobenou šířením koronaviru a onemocněním 
COVID-19

20 000

Celkem 70 000
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Město Frýdlant nad Ostravicí Dobrovolnické programy ADRA  a Sociální šatník ADRA 140 000
Město Nový Bor Mzdové náklady pro koordinátora Dobrovolnického centra a zaměstnance 35 000
Město Nový Jičín Dobrovolníci ADRA v Novém Jičíně 180 000
Město Orlová ADRA projekty v Orlové 2020 30 000
Město Otrokovice Dotace na Dobrovolnické centrum ADRA Zlín 20 000
Město Petřvald Dotace na činnost DC ADRA Havířov 7 000

Město Příbram
Dobrovolnictví v Příbrami - Kamarád hledá kamaráda 54 000
Dobrovolníci do domů 55 000
Celkem 109 000

Město Turnov
Podpora humanitární pomoci v době nouzového stavu v Libereckém kraji 27 272
Podpora humanitární pomoci v době nouzového stavu v Libereckém kraji II 27 272
Celkem 54 544

Město Valašské Meziříčí Příspěvek na Dobrovolnické centrum ve Valašském Meziříčí 190 000
Město Veselí nad Moravou Humanitární činnost a krizová připravenost při mimořádných událostech 15 000
Město Vyškov Dobrovolnické a sociální programy 30 000
Město Znojmo Dobrovolníci ve Znojmě v roce 2020 150 000
Městská část Praha 2 Dobrovolníci pomáhají seniorům, ohroženým Covid-19 20 600
Městys Šatov Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 2 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Dobrovolnická centra ADRA aktivizují seniory prostřednictvím dobrovolníků 1 592 505
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy Digitální vzdělávací zdroj pro výuku zeměpisu 962 679

Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR

Tvorba a implementace databázových a monitorovacích nástrojů pro psychosociální 
a humanitární pomoc 30 000

Příprava a podpora dobrovolníků KIP týmů pro psychosociální krizovou pomoc 
obyvatelstvu 117 000

Celkem 147 000

Ministerstvo vnitra ČR

Dobrovolníci při mimořádných událostech 30 000
Komunitní intervenční psychosociální týmy 47 000
Dobrovolníci ADRA Frýdek-Místek ve zdravotnických zařízeních, u dětí, u osob se 
zdravotním postižením a ve vlastních projektech 136 000

Dobrovolníci ADRA Frýdek-Místek v oblasti pomoci seniorům 131 000
Dobrovolníci DC ADRA Praha v oblasti pomoci seniorům, zdravotně postiženým 
osobám, dětem a mládeži v jejich volném čase v hl. m. Praha 31 000

Rozvoj dobrovolnické služby v Brně a na Vyškovsku 58 000
ADRA dobrovolníci okresu Břeclav v oblasti pomoci seniorům, osobám se zdravotním 
postižením, dětem a mládeži v jejich volném čase 37 000

Dobrovolnictví ve zdravotnických a sociálních  zařízeních a v domácnostech seniorů na 
Českolipsku 41 000

DC ADRA České  Budějovice: Dlouhodobá dobrovolnická služba u seniorů a osob se 
zdravotním a jiným postižením v sociálních a zdravotních zařízeních 58 000

Dobrovolníci ADRA 2019 v okrese Karviná v roce 2020 208 000
Dobrovolnictví v Chomutově 38 000
Dobrovolníci ADRA v Libereckém a Ústeckém kraji 30 000
Dobrovolníci DC ADRA Ostrava v oblasti pomoci seniorům, paliativním pacientům 
a sociálně slabým osobám 120 000
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Ministerstvo vnitra ČR

Dobrovolníci DC ADRA Ostrava v oblasti pomoci dětem a osobám se zdravotním 
postižením 95 000

DC ADRA Valašské  Meziříčí:  Pomoc  v  péči  o  seniory,  zdravotně postižené, děti 
a mládež v jejich volném čase a o osoby sociálně slabé 58 000

DC ADRA Příbram: Kamarád hledá kamaráda 116 000
DC ADRA Příbram: Sociálně aktivizační program pro seniory a sociálně-aktivizační 
program pro osoby se zdravotním postižením 28 000

DC ADRA Plzeň: Dobrovolníci v zařízeních pro seniory 45 000
Dobrovolnická pomoc ve zdravotnických zařízeních 20 000
DC ADRA Znojmo: Dobrovolnický program Pět P 20 000
DC ADRA Znojmo: Dobrovolníci v sociálních a zdravotních organizacích pro seniory 
a zdravotně postižené Jihomoravského kraje 60 000

DC ADRA Zlín – Dobrovolníci ve zdravotních a sociálních zařízeních pro seniory 
a zdravotně postižené 70 000

DC ADRA Zlín – Dobrovolníci pro děti, mládež a rodiny v jejich volném čase 25 000
Celkem 1 502 000

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Zvýšení odolnosti a připravenosti díky rozšíření zemětřesení odolných stavebních 
technik a podpory místních komunit na ostrově Sulawesi, Indonésie II. 2 000 000

Stabilizace zranitelných uprchlických a hostitelských komunit (Libanon) 2 595 000
Přístup k  vodě pro libanonské komunity se syrskými uprchlíky II 3 367 347
Zlepšení přístupu ke vzdělání, vodě a sanitárnímu vybavení přesídlených uprchlíků do 
Quallam, Tillábery region, Niger 5 000 000

Vytváření podmínek pro návrat uprchlíků do Sýrie 5 000 000
Podpora potravinové bezpečnosti a živobytí vnitřně vysídlených rodin v oblasti 
Gourma Rharous v Mali 5 000 000

Zlepšení přístupu ke vzdělání a obnova živobytí metodami Cash For Education a Cash 
For Work v rámci Kačjinského a Čjinského Státu, Myanmar, II. 5 000 000

Celkem 27 962 347

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Dobrovolníci pomáhají v Nemocnici Na Františku 35 000
Dobrovolníci ADRA v okrese Karviná v roce 2020 72 000
Dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních v Ostravě a okolí 80 000
Dobrovolnická pomoc ve zdravotnických zařízeních 35 598
Dobrovolníci v Nemocnici Znojmo, p.o. v roce 2020 30 700
Celkem 253 298

Moravskoslezský kraj

Dobrovolníci ADRA na Frýdecko-Místecku, Třinecku a Novojičínsku v roce 2020 99 300
Dobrovolníci pomáhají v době pandemie 150 000
Rozvoj a realizace dobrovolnictví v Ostravě a okolí 100 000
Dobrovolníci ADRA v okrese Karviná v roce 2020 100 000
Celkem 449 300

NEAT jazyková agentura Příspěvek na mzdové náklady 80 585
Nonverba, z.ú. Hurá do práce 120 600
Obec Břežany Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 3 000
Obec Citonice Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 5 000
Obec Dyjákovičky Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 5 000
Obec Hrádek Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 1 000
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Obec Kravsko Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 2 000
Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 10 000
Obec Strachotice Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 5 000

Obec Tasovice Finanční příspěvek pro Rozvoj dobrovolnického centra ADRA - Dobrovolníci na 
Znojemsku v roce 2020 10 000

Obec Valtrovice Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 3 000
Obec Vrbovec Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 8 000
Rovnovážka, z. s. Příspěvek na mzdové náklady 124 964

Sdružení Mikroregion Rožnovsko Dobrovolnictví u seniorů, zdravotně postižených občanů a u dětí v sociálních zařízeních 
města Rožnova pod Radhoštěm a jeho mikroregionu 40 000

Statutární město Brno
Rozvoj dobrovolnické služby pro seniory a osoby s postižením v Brně 100 000
Rozvoj dobrovolnictví v domovech pro seniory v Brně 40 000
Celkem 140 000

Statutární město České Budějovice Dobrovolníci přináší radost a dělí smutek 140 000

Statutární město Frýdek-Místek

Sociální šatník ADRA 50 000
Dobrovolníci ADRA v domácnostech u seniorů a u osob se zdravotním postižením 85 000
Dobrovolnické programy ADRA u seniorů, osob se zdravotním postižením a dlouhodobě 
a nevyléčitelných nemocných v roce 2020 180 000

Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020 26 000
Podpora dětí s autismem a jejich rodin 200 000
Celkem 541 000

Statutární město Havířov Podpora činnosti ADRA v Havířově v roce 2020 300 000

Statutární město Chomutov

Studentský dobrovolnický klub 15 000

Zapojení duševně nemocných do aktivit místní komunity 28 000

Provoz Dobrovolnického centra ADRA v Chomutově 2020 23 800

Provoz sociálního šatníku a Nábytkové banky v Chomutově 23 800

Celkem 90 600

Statutární město Karviná

ADRA projekty v Karviné 2020 200 000

Podpora a rozvoj dobrovolnické činnosti vykonávané v domácnostech seniorů na území 
statutárního města Karviné 101 684

Celkem 301 684

Statutární město Ostrava

Dobrovolnictví u dětí a osob se zdravotním postižením 320 000

Dobrovolnictví u seniorů 330 000

Mezigenerační setkávání v domovech pro seniory 50 000

Pomoc občanům Ostravy - Jih v době pandemie - Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava 20 000

Pomoc občanům v době pandemie - Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava 20 000

Služba pro osamělé seniory v nouzi v souvislosti s epidemií coronaviru 15 000
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Statutární město Ostrava
Pomoc občanům městského obvodu Habrová v době pandemie 10 000

Celkem 765 000

Statutární město Plzeň Dobrovolnické centrum ADRA Plzeň: Dobrovolnictví u seniorů v zařízeních 
a domácnostech a u dlouhodobě nemocných 35 000

Statutární město Třinec

Dobrovolnické programy 96 000

Dobrovolníci v domácnostech 44 000

Celkem 140 000

Úřad práce ČR Příspěvek na mzdové náklady 5 659 163

Ústecký kraj Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020 70 000

Zlínský kraj ADRA dobrovolníci pro Zlínský kraj 78 000

CELKEM 66 149 886

Na projekty, které jsme realizovali v roce 2020,  jsme z veřejných rozpočtů obdrželi částku 66 150 tis. Kč a těmito 
prostředky bylo uhrazeno 59 % z celkových projektových nákladů.

Přehled  účelových darů a příspěvků přijatých a užitých za rok 
2020

DRUH FONDU
POČÁTEČNÍ STAV  

K 1. 1. 2020
POUŽITÍ 
FONDŮ TVORBA FONDŮ KONEČNÝ ZŮSTATEK  

K 31. 12. 2020

DARY:

Fond Mince denně * 3 907 153 732 254 666 552 3 841 451

Fond darů pro střediska 5 788 727 1 651 480 3 255 730 7 392 977

Fond Keňa 471 833 265 796 16 300 222 337

Fond Ukrajina 31 301 59 062 29 261 1 500

Fond přírodní katastrofy v zahraničí 367 168 0 0 367 168

Fond rozvojové projekty v zahraničí 118 073 628 376 673 365 163 062

Fond darů od Nadací 414 019 412 590 164 327 165 756

Fond na mimořádné události 2 277 708 0 253 628 2 531 336



24

Fondy na projekty v Bangladéši 3 507 185 12 370 531 12 600 742 3 737 396

Fondy věcných darů 156 000 840 758 840 758 156 000

Fond humanitární pomoci 11 516 112 6 528 476 6 376 458 11 364 094

Ostatní fondy 82 506 458 258 637 469 261 717

VEŘEJNÉ SBÍRKY:

Veřejná sbírka Podpora dobrovolnictví 3 429 602 8 678 438 10 597 219 5 348 383

Veřejná sbírka Pomoc v ČR i zahraničí 2 511 533 7 041 699 8 888 099 4 357 933

Veřejná sbírka Itibo Keňa 1 297 356 120 710 1 397 596 2 574 242

CELKEM 35 876 276 39 788 428 46 397 504 42 485 352

Náklady a hospodářský výsledek
ADRA, o. p. s., v roce 2020 realizovala externí projekty (tj. mimo projektů, které podporovaly rozvoj samotné organizace) 
v celkové hodnotě 106 762 tis. Kč.

ADRA, o. p. s., vynaložila v roce 2020 zdroje na úhradu osobních nákladů v celkové výši 36 176 tis. Kč, tyto náklady se 
vázaly k 89 přepočteným celým úvazkům. 

V roce 2020 dosáhla ADRA, o. p. s., nulového hospodářského výsledku.

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

DRUH PROJEKTU
OBJEM REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ V TIS. KČ PODÍL V %

ZAHRANIČNÍ DOMÁCÍ CELKEM

Humanitární 42 335 2 791 45 126 40%

Rozvojový 25 771 25 771 23%

Globální rozvojové vzdělání a osvěta 3 056 3 056 3%

Podpora projektů, fundraising, provoz centrální kanceláře 5 901 5 901 5%

Podpora a rozvoj dobrovolnictví 32 809 32 809 29%

CELKEM 68 106 44 557 112 663 100%
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Rozvaha (bilance) v tisících k 31. 12. 2020
zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb

OZNAČ. AKTIVA ŘÁD. Č.
KONEČNÝ 

STAV 
MINULÉHO 

OBDOBÍ

KONEČNÝ STAV 
SLEDOVANÉHO 

OBDOBÍ

A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02+10+21-28) 001 870 947

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř. 03 až 09) 002 486 486

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 003 0 0

2. Software 004 486 486

3. Ocenitelná práva 005 0 0

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006 0 0

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 (ř. 11 až 20) 010 4 164 4 541

1. Pozemky 011 0 0

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 012 0 0

3. Stavby 013 0 0

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 014 4 066 4 443

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 015 0 0

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 016 0 0

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 98 98

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 (ř. 22 až 27) 021 0 0

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 022 0 0

2. Podíly - podstatný vliv 023 0 0

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024 0 0

4. Zápůjčky organizačním složkám 025 0 0

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 026 0 0
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6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 027 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39) 028 3 780 4 080

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 029 0 0

2. Oprávky k softwaru 030 310 369

3. Oprávky k ocenitelným právům 031 0 0

4. Oprávky drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 032 0 0

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 033 0 0

6. Oprávky ke stavbám 034 0 0

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 035 3 372 3 613

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 036 0 0

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 037 0 0

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 038 98 98

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 039 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem (ř. 41+51+71+79) 040 48 014 57 276

I. Zásoby celkem (ř. 42 až 50) 041 243 237

1. Materiál na skladě 042 214 208

2. Materiál na cestě 043 0 0

3. Nedokončená výroba 044 0 0

4. Polotovary vlastní výroby 045 0 0

5. Výrobky 046 0 0

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 047 0 0

7. Zboží na skladě a v prodejnách 048 29 29

8. Zboží na cestě 049 0 0

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 050 0 0

II. Pohledávky celkem (ř. 52 až 70) 051 3 549 2 914

1. Odběratelé 052 964 1 009

2. Směnky k inkasu 053 0 0

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 054 0 0

4. Poskytnuté provozní zálohy 055 578 581

5. Ostatní pohledávky 056 347 245

6. Pohledávky za zaměstnanci 057 3 15
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7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 058 0 0

8. Daň z příjmů 059 0 0

9. Ostatní přímé daně 060 0 0

10. Daň z přidané hodnoty 061 0 0

11. Ostatní daně a poplatky 062 0 0

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 063 0 0

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků 064 0 0

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 065 0 0

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 066 0 0

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 067 0 0

17. Jiné pohledávky 068 2 499 1 813

18. Dohadné účty aktivní 069 0 0

19. Opravná položka k pohledávkám 070 -842 -749

III. Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 78) 071 43 186 53 034

1. Peněžní prostředky v pokladně 072 534 658

2. Ceniny 073 74 65

3. Peněžní prostředky na účtech 074 42 578 52 311

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 075 0 0

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 076 0 0

6. Ostatní cenné papíry 077 0 0

7. Peníze na cestě 078 0 0

IV. Jiná aktiva celkem (ř. 80 až 81) 079 1 036 1 091

1. Náklady příštích období 080 206 170

2. Přijmy příštích období 081 830 921

AKTIVA CELKEM (Ř. 01+40) 082 48 884 58 223



28

OZNAČ. PASIVA ŘÁD. Č.
KONEČNÝ 

STAV 
MINULÉHO 

OBDOBÍ

KONEČNÝ STAV 
SLEDOVANÉHO 

OBDOBÍ

A. Vlastní zdroje celkem (ř. 84+88) 083 42 414 49 254

I. Jmění celkem (ř. 85 až 87) 084 36 289 43 129

1. Vlastní jmění 085 413 644

2. Fondy 086 35 876 42 485

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 087 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 89 až 91) 088 6 125 6 125

1. Účet výsledku hospodaření 089 0 0

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 090 0 0

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 091 6 125 6 125

B. Cizí zdroje celkem (ř. 93+95+103+127) 092 6 470 8 969

I. Rezervy celkem (ř. 94) 093 0 0

1. Rezervy 094 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem (ř. 96 až 102) 095 0 0

1. Dlouhodobé úvěry 096 0 0

2. Vydané dluhopisy 097 0 0

3. Závazky z pronájmu 098 0 0

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 099 0 0

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 100 0 0

6. Dohadné účty pasivní 101 0 0

7. Ostatní dlouhodobé závazky 102 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 104 až 126) 103 3 808 6 152

1. Dodavatelé 104 257 284

2. Směnky k úhradě 105 0 0

3. Přijaté zálohy 106 0 0

4. Ostatní závazky 107 0 0

5. Zaměstnanci 108 1 905 2 198

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109 21 34

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 110 937 1 177

8. Daň z přijmů 111 0 0
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9. Ostatní přímé daně 112 179 267

10. Daň z přidané hodnoty 113 8 103

11. Ostatní daně a poplatky 114 3 0

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 115 0 788

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 116 0 0

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 117 0 0

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118 0 0

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 119 0 0

17. Jiné závazky 120 113 945

18. Krátkodobé úvěry 121 0 0

19. Eskontní úvěry 122 0 0

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 123 0 0

21. Vlastní dluhopisy 124 0 0

22. Dohadné účty pasivní 125 385 356

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 126 0 0

IV. Jiná pasiva celkem (ř. 128 až 129) 127 2 662 2 817

1. Výdaje příštích období 128 157 146

2. Výnosy příštích období 129 2 505 2 671

PASIVA CELKEM (Ř. 83+92) 130 48 884 58 223

Výkaz zisků a ztrát v tisících k 31. 12. 2020
zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.

OZNAČ. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT ŘÁD. Č.
ČINNOSTI

HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ CELKEM

A. Náklady 001 112 655 8 112 663

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 002 43 089 25 43 114

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 003 14 932 19 14 951

2. Prodané zboží 004 0 0 0

3. Opravy a udržování 005 224 0 224
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4. Náklady na cestovné 006 1 255 0 1 255

5. Náklady na reprezentaci 007 34 0 34

6. Ostatní služby 008 26 644 6 26 650

II. Změny stavu zásob vlástní činnosti a aktivace 009 0 0 0

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 010 0 0 0

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroogranizačních služeb 011 0 0 0

9. Aktivace dlouhodobého majetku 012 0 0 0

III. Osobní náklady 013 36 107 69 36 176

10. Mzdové náklady 014 26 744 69 26 813

11. Zákonné sociální pojištění 015 8 358 0 8 358

12. Ostatní sociální pojištění 016 188 0 188

13. Zákonné sociální náklady 017 443 0 443

14. Ostatní sociální náklady 018 374 0 374

IV. Daně a poplatky 019 116 0 116

15. Daně a poplatky 020 116 0 116

V. Ostatní náklady 021 32 734 0 32 734

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 022 2 0 2

17. Odpis nedobytné pohledávky 023 4 0 4

18. Nákladové úroky 024 0 0 0

19. Kursové ztráty 025 116 0 116

20. Dary 026 12 638 0 12 638

21. Manka a škody 027 6 0 6

22. Jiné ostatní náklady 028 19 968 0 19 968

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek 029 341 -86 255

23. Odpisy dlouhodobého majetku 030 341 6 347

24. Prodaný dlouhodobý majetek 031 0 0 0

25. Prodané cenné papíry a podíly 032 0 0 0

26. Prodaný materiál 033 0 0 0

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 034 0 -92 -92

VII. Poskytnuté příspěvky 035 268 0 268



28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

036 268 0 268

VIII. Daň z příjmů 037 0 0 0

29. Daň z příjmů 038 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 039 112 655 8 112 663

B Výnosy 040 112 398 265 112 663

I. Provozní dotace 041 66 150 0 66 150

1. Provozní dotace 042 66 150 0 66 150

II. Přijaté příspěvky 043 6 031 0 6 031

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 044 0 0 0

3. Přijaté příspěvky (dary) 045 6 031 0 6 031

4. Přijaté členské příspěvky 046 0 0 0

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 047 551 103 654

IV. Ostatní výnosy 048 39 666 162 39 828

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 049 0 0 0

6. Platby za odepsané pohledávky 050 0 0 0

7. Výnosové úroky 051 0 11 11

8. Kursové zisky 052 0 132 132

9. Zúčtování fondů 053 39 656 0 39 656

10. Jiné ostatní výnosy 054 10 19 29

V. Tržby z prodeje majetku 055 0 0 0

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 056 0 0 0

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 057 0 0 0

13. Tržby z prodeje materiálu 058 0 0 0

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 059 0 0 0

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 060 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 061 112 398 265 112 663

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 062 -257 257 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 063 -257 257 0
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace ADRA, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace ADRA, o.p.s. (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku
a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě
1. přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
ADRA, o.p.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo 277, osvědčení KDPČR 
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.
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 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                              Ing. Jan Černý
evidenční číslo 277                                                                                                   evidenční číslo 2455

V Praze, dne 26. března 2021

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
 Rozvaha k 31.12.2020
 Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 – 31.12.2020
 Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2020 – 31.12.2020
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Z Ř I Z O V A T E L

Československá unie, České sdružení, 
Moravskoslezské sdružení,  Inter-Evropská 

divize a sbory CASD

PODĚKOVÁNÍ
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S TÁ T N Í  A  V E Ř E J N É  I N S T I T U C E

K R A J E  A  M Ě S TA

Česká rozvojová agentura
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Jiří Piškula  |  Dalibor Zacios  |  Patrik Kantor

N A D A Č N Í  F O N D Y

D Á R C I  N A D  1 0 0  0 0 0  K Č

I N D I V I D U Á L N Í  D Á R C I  N A D  1 0 0  0 0 0  K Č
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D A L Š Í  P O D P O R O V A T E L É

T I S K

J S M E  Č L E N E M





NÁZEV:  ADRA, o. p. s.

SÍDLO:  Markova 600/6, 158 00 Praha 5

IČ:  61388122

DIČ:  CZ61388122

ADRA, o. p. s., je vedena u Městského soudu 
v Praze - oddíl O, vložka 1196

 TELEFON:  734 795 306

 E-MAIL:  adra@adra.cz

  WEB:  www.adra.cz

 ČÚ:  ČSOB, Praha 5

33243324/0300 (běžný účet)

66888866/0300 (veřejná sbírka)
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