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Představení organizace ADRA, o.p.s. 

Krátká verze: 
ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v 

Česku i v zahraničí. Jsme součástí mezinárodní sítě organizací ADRA působící ve více než 
100 zemích světa. 

Střední verze: 
ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v 

Česku i v zahraničí. Jsme součástí mezinárodní sítě organizací ADRA působící ve více než 
100 zemích světa. Poskytujeme okamžitou pomoc (nejen) při přírodních 
katastrofách a zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Naše dobrovolnická 
centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a 
seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). Věnujeme se také globálnímu rozvojovému 
vzdělávání. To vše díky pomoci našich laskavých dárců a dárkyň. Jsme tu s vámi pro druhé 
již od roku 1992. Více o nás zjistíte na www.adra.cz. 

Střední verze (zaměřená na pomoc v ČR): 

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v 

Česku i v zahraničí. Prostřednictvím dobrovolnických center po celé republice propojujeme lidi 
ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují. Naši dobrovolníci a dobrovolnice přinášejí 
radost do života dětem, seniorům a seniorkám, lidem se zdravotním postižením či nemocným. 
Patříme mezi největší koordinátory pomoci při povodních a jiných mimořádných událostech v 
Česku. Provozujeme také charitativní ADRA obchody, věnujeme se globálnímu rozvojovému 
vzdělávání a firemnímu dobrovolnictví. To vše díky pomoci našich laskavých dárců a 
dárkyň. Jsme tu s vámi pro druhé již od roku 1992. Více o nás zjistíte na www.adra.cz. 

Podrobné představení: 
ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v 

Česku i v zahraničí. Jsme součástí mezinárodní sítě organizací ADRA působící ve více než 
100 zemích světa. Poskytujeme okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a 

zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Naše dobrovolnická centra po celé 
republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé 
se zdravotním postižením a další). Věnujeme se také globálnímu rozvojovému vzdělávání. To 

vše díky pomoci našich laskavých dárců a dárkyň. Jsme tu s vámi pro druhé již od roku 1992. 
Více o nás zjistíte na www.adra.cz. 

Mezinárodní síť organizací ADRA (Adventist Development and Relief Agency) byla založena 
v USA v roce 1956 Církví adventistů sedmého dne. Tato církev také pravidelně přispívá na 
náš rozvoj. Pobočky po celém světě a pohotovostní fond umožňují rychle reagovat na 

humanitární katastrofy, okamžitě uvolnit prostředky a začít pomáhat tam, kde je právě 
potřeba. U dlouhodobých projektů známe díky místním pracovníkům velmi dobře potřeby lidí, 
které podporujeme, i prostředí, ve kterém žijí. Tím se zvyšuje efektivita a celková udržitelnost 
našich projektů. 
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Česká pobočka ADRA vznikla v květnu 1992. Výtěžek první finanční a humanitární sbírky 
putoval do válkou sužované Jugoslávie. Od té doby jsme díky podpoře našich dárců a dárkyň 
pomohli milionům lidí v nouzi ve více než 60 zemích světa. V České republice jsme založili síť 
dobrovolnických center, která prostřednictvím stále se rozrůstající komunity našich 
dobrovolnic a dobrovolníků přináší radost do života osamělým seniorům, dětem, lidem se 
zdravotním postižením či nemocným. Provozujeme také charitativní ADRA obchody, kam 

lidé mohou darovat použité oblečení, hračky či potřeby do domácnosti. Výtěžek z jejich prodeje 
putuje na podporu dobrovolnických aktivit. 
 

Patříme mezi největší koordinátory pomoci při povodních a jiných živelních katastrofách 
v Česku. Aktivně se zapojujeme od roku 1997, kdy zasáhly velkou část Moravy rozsáhlé 
povodně. Kromě dobrovolnické, finanční a materiální podpory se zaměřujeme i na 
psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnými událostmi prostřednictvím našich KIP 
týmů. 
 

Od roku 2006 se věnujeme také globálnímu rozvojovému vzdělávání. Díky propojenosti 
současného světa se globální témata, jako je migrace, chudoba či klimatické změny, dotýkají 
každodenního života lidí i v naší zemi. Přibližujeme tyto problémy a souvislosti mladé generaci 
na školách i široké veřejnosti a usilujeme o přijetí spoluzodpovědnosti za svět, ve kterém 
žijeme. 
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