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Milí přátelé, příznivci a podporovatelé organizace ADRA,

úvodní slovo do výroční zprávy jsem měl v úmyslu psát s pohledem zpět 
a připomenout to stěžejní, co přinesly dvě náročné poloviny roku 2021. 
Od ledna do června pokračovala další vlna covidu-19, která pro nás 
znamenala řadu omezení při implementaci domácích i zahraničních 
projektů, ale také otevřela a posílila nové příležitosti pomoci, které by 
možná zůstaly nepovšimnuty.

Mám na mysli nové, intenzivnější zapojení našich ADRA dobrovolníků 
a dobrovolnic do návštěv u osamocených seniorů a seniorek přímo 
v jejich domácnostech. Také další projekty, jako například doučování 
dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, nabraly v době pandemie na 
své důležitosti a významu.

V zahraničních projektech jsme aktivně reagovali na řadu změn tak, 
abychom stále mohli být účinnou a efektivní pomocí dospělým i dětem.

Druhá polovina roku proběhla ve znamení tornáda, které 24. 6. 2021 
zpustošilo řadu obcí na jižní Moravě. ADRA se zapojila do pomoci 
poškozeným domácnostem jak finančně, tak i materiálně – a to 
především díky vám, štědrým dárcům. Od července do září jsme 
také působili na informačním stánku před obecním úřadem 
v Moravské Nové Vsi, kde jsme propojovali poptávky pomoci 
s nabídkami. V dlouhodobém horizontu se ukázala jako 
velmi potřebná psychosociální pomoc, kterou jsme lidem 
v zasažené obci nabízeli.

Složitá situace v souvislosti s vyostřeným konfliktem 
na Ukrajině, ve které se nyní v době uzávěrky výroční 
zprávy nacházíme, mě však nutí se dívat především 
dopředu. Přeji si využít všechny dovednosti a zkušenosti 
z mimořádné situace po tornádu a přeměnit je v další 
cennou pomoc lidem v nouzi.

Proto tu jsem, proto jsou tu mí kolegové a zaměstnanci 
ADRA. Věřím, že proto jste tu s námi i vy, naši dobrovolníci 
a dárci – abychom byli pomocí světu v lehčích, ale 
obzvláště  v těžších časech. Vnímám, že díky Bohu na to 
nejsme sami.

Děkuji vám všem, že jste tu s námi pro druhé:                                                                    
věrně, s radostí a důvěrou.

Radomír Špinka

ředitel organizace ADRA 

ÚVODNÍ SLOVO
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AKTIVITY V ROCE 2021

Navzdory všem nesnázím, které rok 2021 přichystal, se humanitární organizace ADRA neodklonila 
od svého poslání pomáhat potřebným lidem v České republice i v zahraničí. I přes nekončící pande-
mii onemocnění covid-19 jsme neztratili přízeň našich dárkyň, dárců a ostatních přátel organizace 
ADRA, kteří i v této době neváhali podat pomocnou ruku lidem v nouzi. 

Právě díky neuvěřitelné štědrosti a pohotovosti české společnosti se v roce 2021 dokonce uskutečni-
la největší sbírka v historii organizace na pomoc v ČR, a to v reakci na ničivé a zcela neočekávané 
tornádo na jižní Moravě. Jsme nadmíru vděční, že i v těžkých dobách stále převažuje solidarita nad 
lhostejností a že zde díky tomu stále můžeme být společně pro druhé.

Kam putují prostředky ADRA

Druh projektu Objem realizovaných projektů v tis. Kč
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JAK POMÁHÁME    
V ČESKÉ REPUBLICE?

• Kromě koordinace 15 dobrovolnických center, která se 
soustředí zejména na podporu osamělých, nemocných 
a jinak znevýhodněných lidí, provozujeme již v 18 městech 
26 charitativních ADRA obchodů a 12 sociálních šatníků. 
Pomáháme tak sociálně slabším a zároveň naší planetě 
zaváděním udržitelnějšího způsobu nakupování.

• Zasahujeme při mimořádných událostech, jako jsou 
přírodní a jiné katastrofy. Nabízíme nejen krátkodobou 
finanční pomoc díky veřejným sbírkám, ale i dlouhodobou 
duševní podporu zasaženým obyvatelům.

• Pomocí globálního rozvojového vzdělávání rozvíjíme 
odpovědnost mladé generace ve vztahu k sobě, k druhým 
i k životnímu prostředí. Pomáháme zařadit globální 
rozvojové vzdělávání do výuky a života škol, vzděláváme 
budoucí učitele a učitelky a vytváříme metodické 
materiály pro vyučující od mateřských po střední školy.

(dobrovolník Miroslav, 75 let)

“Sám jsem senior, a tak mám 
čas. Rád pomáhám a poznávám 
životní příběhy. Věřím, že i já 
budu stárnout s laskavými 
lidmi okolo mne. Mezi seniory, 
kteří mají více jak 90 let, jsem 
ještě ale mladík.” 
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ŠATNÍKŮ

Dobrovolnická centra
Dobrovolníky a dobrovolnice koordinujeme v rámci 
15 dobrovolnických center rozptýlených po celé zemi. 
Ta monitorují podmínky v konkrétních regionech, a tak 
mohou rychle a efektivně propojovat lidi, kteří pomoc 
potřebují, s těmi, kdo jsou ochotni pomáhat. Ať už jsou to 
osamělí senioři, děti v dětských domovech, dlouhodobě 
nemocní či lidé se zdravotním postižením, naši dobrovolníci 
a dobrovolnice jim jsou oporou.

Dobrovolnictví se v letošním roce stále nenavrátilo ke své 
původní předcovidové podobě, ale posun byl znatelný. 
Přijímací organizace začaly otevírat dveře dobrovolníkům, 
aby mohli opět docházet za klienty a pomáhat jim od pocitu 
osamělosti. V sociálních zařízeních a nemocnicích však 
nepomáhali jen klientům. Byli připraveni podat pomocnou 
ruku i personálu, který byl zejména na jaře a na podzim 
koronavirovou epidemií silně ochromen. 

Některá dobrovolnická centra také posílila dobrovolnictví 
v domácnostech, kdy vyškolené dobrovolnice a dobrovolníci 
potřebným pomáhají, podporují je v oblíbených činnostech 
a svou milou společností jim zpříjemňují čas trávený přímo 
v jejich domovech.

Naše dobrovolnická centra zároveň hrála velkou roli 
v pomoci po červnovém tornádu na jižní Moravě. 
V Moravské Nové Vsi se podílela na monitorování potřeb 
zasažených domácností a koordinaci dobrovolnické 
a řemeslnické pomoci, kterou nabízeli lidé z celé České 
republiky. Krátce po neštěstí ADRA zřídila na místě 
infostánek a svou pomoc obyvatelům obce nabízela ještě 
několik měsíců po katastrofě.

Dobrovolnictví v roce 2021

„Jsme dvě ‚holky‘, které dělí sice 60 let, ale je nám 
společně moc dobře.“

(dobrovolnice Jana)

„Být dobrovolníkem je krásná činnost – nejen, že 
bude dávat něco málo času, něco málo zkušeností, 

emocí, ale bude strašně moc dostávat.“
(dobrovolnice)
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• Už jste slyšeli o elektrické rikše? Tento netradiční dopravní 
prostředek začali naši dobrovolníci a dobrovolnice 
využívat k vyjížďkám se seniory v Břeclavi, České 
Lípě, Ostravě, Havířově a brzy obohatí životy seniorů 
a seniorek i v dalších městech. Díky této speciálně 
upravené rikše se mohou opět podívat na svá oblíbená 
místa, kam už se často sami nedostanou, a přitom strávit 
čas v milé společnosti. Projekt už podpořily a vyzkoušely 
i osobnosti jako Taťána Gregor Brzobohatá, Martin 
Chodúr či Mirai Navrátil. 

• Před Vánoci naši dobrovolníci vyrazili do domovů pro 
seniory a vnesli do nich pravou atmosféru vánočních 
trhů. Zpívaly se koledy, popíjel se punč a ochutnávalo se 
cukroví. Vánoční atmosféru se nám podařilo vykouzlit 
i díky sbírce na portálu Slevomat a solidaritě jeho 
zákazníků, kteří seniorům a seniorkám na akci přispěli 
přes 350 tisíc korun.

„Projížďka na rikši s Vlastičkou byla top! Zažila v životě asi 
všechno a dotknout se na moment té životní zkušenosti je víc 
než jít do kina. Navíc ta rikša je elektrokolo, takže jsem se ani 
moc nezapotil.“ 

Zajímavosti z našich 
dobrovolnických center

Oddělení vzdělávání
• Již 16 let otevíráme globální 

témata na všech stupních 
českého vzdělávacího systému – 
od mateřských po vysoké školy. 
Nejlépe prezenčně, ale umíme to 
i online.

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

• Nabízíme dlouhodobou spolupráci 
v rámci projektu Světová škola, 
který pomáhá zařadit globální 
rozvojové vzdělávání do výuky 
a života zapojených škol.

• Dobrovolnickému centru ADRA Ostrava se v roce 
2021 podařilo vyslat k potřebným 652 dobrovolníků. 
To je historicky nejvyšší počet dobrovolníků nejenom 
v Ostravě, kde ADRA působí 13 let, ale také v rámci všech 
dobrovolnických center ADRA napříč celou Českou 
republikou.

• Na podzim se některá dobrovolnická centra zúčastnila 
kampaně Pečeme s vámi! na podporu zdravotníků 
v přetížených nemocnicích. Díky této iniciativě mohli 
dobrovolníci i široká veřejnost potěšit a dodat energii 
zaměstnancům zdravotnických zařízení upečenou 
dobrotou.

• Počet dobrovolnických center ADRA 
poskytujících dobrovolnictví nejenom 

v sociálních a zdravotnických zařízeních, 
ale i v domácnostech se od minulého 

roku více než zdvojnásobil. Díky 
této službě mohlo celkem 
260 dobrovolnických dvojic spolu 
strávit v součtu přes 10 tisíc hodin 
svého času a potěšit tak jeden 
druhého.

(Mirai, zpěvák stejnojmenné kapely)

• Pro děti a mládež každoročně 
organizujeme Komiksovou soutěž 
na téma Cíle udržitelného rozvoje. 
Vytváříme také osvětová interaktivní 
videa s tématy globálního 
rozvojového vzdělávání pro školy 
i širokou veřejnost a návazné výukové 
materiály včetně materiálů pro žáky 
s odlišným mateřským jazykem.

• Spolu s dalšími neziskovými 
organizacemi jsme součástí projektu 
Týden globálního vzdělávání, 
celosvětově pořádaného organizací 
North-South Centre.
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358 mladých umělců se zabývalo                                       
Cíli udržitelného rozvoje                                                                                                   

6. ročník Komiksové soutěže se setkal s velkým 
nadšením účastníků. Velmi úspěšný byl komiksový 
workshop se známým komiksovým kreslířem 
Petrem Koplem. Výstava děl byla spolu s 15 vítězi 
mladší kategorie slavnostně zahájena vernisáží 
v kavárně Bílá vrána v Praze. Vyhlášení středoškolské 
kategorie a další spolupráce s výherci se uskuteční 
až v nadcházejícím roce nově i díky provázání 
soutěže s mezinárodním projektem Talking Bubbles, 
podporovaným programem Erasmus+.

Komiksová výstava pro školy 

Pro velký úspěch jsme i letos zorganizovali komiksovou 
výstavu pro školy na téma klimatické změny. Součástí 
výstavy byly i doprovodné texty, které témata 
vysvětlily v obecné rovině. Návštěvníci či samotní 
tvůrci se mohli vyjádřit k vystaveným exponátům či 
některým otázkám například zanecháním vzkazu. Do 
výstavy se v roce 2021 zapojilo 6 škol/knihoven a do 
doprovodného programu jsme zapojili přes 100 žáků.

6 SPOLUPRACUJÍCÍCH 
ČESKÝCH ŠKOL

4 SPOLUPRACUJÍCÍ 
UNIVERZITY

520 ZAPOJENÝCH VŠ 
STUDENTEK A STUDENTŮ

358 ÚČASTNÍKŮ A ÚČASTNIC 
KOMIKSOVÉ SOUTĚŽE

„Lekce se mi líbila. Překvapilo mě, že 
téma žáky zaujalo a že se do hodiny 
aktivně zapojili. Materiály k výuce byly 
výborně připravené a žáci je pochopili. 
Zvládli i skládankové učení. Jedná se 
i  o zajímavý způsob, jak ukázat žákům 
zapojení do občanského života. Lekci 
využiji i v budoucnu. Děkuji.“

(Dagmar Kostelecká,
ředitelka ZŠ Malé Svatoňovice)

Co se v roce 2021 podařilo

Vznikla metodická příručka pro střední školy

V  průběhu roku 2021 jsme ve spolupráci s učiteli 
zpracovali novou Metodickou příručku pro 
výuku o globálních souvislostech aneb 17 cílů 
udržitelného rozvoje pro střední školy, která obsahuje 
6 kompletně připravených lekcí. Využít ji mohou 
nejen učitelé středních škol, ale také volnočasoví 
pedagogové, rodiče či kdokoli jiný, kdo pracuje s 
mladými lidmi ve věku 15–19 let. 
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Oddělení mimořádných událostí

Při povodních a záplavách, požárech, nehodách 
a dalších mimořádných událostech jsme 
tu s vámi pro druhé. Zasahujeme přímo na 
místě a poskytujeme okamžitou pomoc lidem 
zasaženým katastrofou – půjčujeme potřebné 
vybavení, pomáháme s odstraňováním škod, 
nabízíme psychosociální pomoc i finanční 
podporu rodinám a komunitám.

Mimořádné události v roce 2021

Bezesporu největší mimořádnou událostí letošního roku v České republice byla přírodní 
katastrofa v podobě tornáda, které se 24. června 2021 prohnalo obcemi na jižní Moravě 
a přineslo několik obětí na životech, desítky zraněných, obrovské materiální škody 
a dlouhodobé psychické následky. Tato událost byla tak významná, že zmobilizovala celý 
český národ a záhy po katastrofě zvedla vlnu solidarity nevídaných rozměrů.

Lidé napříč Českem věnovali finanční dary, které jen prostřednictvím naší organizace 
přesáhly 70 milionů korun, ale poskytovali i jiné formy pomoci. ADRA na místě primárně 
koordinovala řemeslnickou a dobrovolnickou práci a monitorovala potřeby zasažených 

domácností – finanční prostředky z veřejné sbírky 
jsme vyplatili bezmála 260 z nich. V Moravské Nové Vsi 
jsme také zřídili infostánek, kde jsme propojovali ty, 
kdo nabízeli pomoc, s těmi, kteří pomoc potřebovali.

Lhostejný nám nebyl ani dopad na psychiku 
zasažených obyvatel. V místě události zajišťovali 
profesionální psychosociální podporu členové 
KIP týmů a dlouhodobě také psycholog, který se 
individuálně věnoval zvláště těžkým situacím 
v některých zasažených rodinách.

Za mimořádné nasazení a významnou pomoc v obcích 
zasažených tornádem jsme společně s dalšími 
organizacemi obdrželi bronzovou medaili z rukou 
hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha 
a Zvláštní uznání Fóra dárců za rychlou a efektivní 
pomoc na jižní Moravě.

• V případě mimořádné události vyhledáváme, 
koordinujeme a zaškolujeme dobrovolníky 
a dobrovolnice. Využíváme naše mnohaleté zkušenosti, 
databázi dobrovolníků z minulých let i aplikaci 
vyvinutou přímo pro tyto účely.

• Nedílnou součástí oddělení jsou komunitní intervenční 
psychosociální týmy (KIP týmy), tvořené dobrovolníky 
a dobrovolnicemi různých profesí a zaměření, kteří 
poskytují psychosociální pomoc lidem zasaženým 
mimořádnou událostí.
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PROJEKTY V ZAHRANIČÍ

INDIE

• Prevence šíření covid-19 a zvyšování odolnosti 
místních komunit vůči dopadům pandemie. 
1026 příjemců pomoci za ČR

1 026  PODPOŘENÝCH OSOB

KAMBODŽA

• Podpora výživy matek a dětí do 2 let v oblasti Baray 
Santuk II. Za ČR část populace 30 zapojených vesnic 
z operačního distriktu Baray Santuk

25 320  PODPOŘENÝCH OSOB

ETIOPIE

• Podpora rovnosti prostřednictvím inkluzivního 
vzdělávání. 741 příjemců pomoci za ČR (žáci a žákyně 
na zapojených vzdělávacích institucích, jejich rodiny 
a vyučující na školách)

741  PODPOŘENÝCH OSOB

BANGLADÉŠ

• Podpora slumového vzdělávacího centra Čalantika. 
112 dětí a 80 maminek

• BanglaKids: adresná podpora vzdělávání.     1340 dětí 
v programu (1434 rodin během covid-19)

1 626  PODPOŘENÝCH OSOB

V roce 2021 jsme v zahraničí realizovali 
humanitární pomoc v celkovém objemu 
přes 28 milionů Kč. Na rozvojové projekty 
putovalo přes 24 milionů Kč.

Poskytovali jsme okamžitou pomoc v reakci 
na humanitární krize a představovali 
udržitelná řešení pro rozvoj komunit. 
Již druhým rokem jsme reagovali na 
pandemii onemocnění covid-19.

Pokračovali jsme v dlouhodobých 
projektech na podporu vzdělávání 
v Bangladéši a zdravotní péče v Keni.

ROZVOJOVÝ HUMANITÁRNÍ

Typ projektu:

Oblast:

HUMANITÁRNÍ 
POMOC

OBŽIVA VZDĚLÁVÁNÍZDRAVÍ
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LIBANON

• Přístup k vodě pro syrské uprchlíky a libanonskou 
komunitu v údolí Biká III. Syrské a libanonské rodiny, 
pro které byl vyhlouben vrt zajišťující vodu v obci

10 000  PODPOŘENÝCH OSOB

KEŇA

• Zdravotnické středisko Itibo. 11058 ambulantně 
ošetřených a hospitalizovaných pacientů (264 porodů, 
11 pacientů s TBC, 685 pacientů s HIV/AIDS a další)

11 058  PODPOŘENÝCH OSOB

MOLDAVSKO

• Pomoc dětem s poruchami autistického spektra 
a jinými genetickými poruchami v Moldavsku. 
615 lékařů specialistů a psychologicko-pedagogických 
profesionálů, 889 dětí s poruchami autistického spektra, 
100 rodičů

1 604  PODPOŘENÝCH OSOB

NIGER

• Zlepšení přístupu ke vzdělání, vodě a sanitárnímu 
vybavení přesídlených uprchlíků do města 
Ouallam II. Uprchlíci z Mali a hostitelská komunita 
(750 domácností), učitelé (30), žáci (315)

3 750 PODPOŘENÝCH OSOB

SÝRIE

• Pomoc obyvatelům Sýrie v nouzi (ASPIRE). 
210000 příjemců pomoci za ČR z komunit zasažených 
konfliktem

• Vytváření podmínek pro návrat uprchlíků do Sýrie 
II. Navrátilci, vnitřně vysídlené osoby a domácnosti 
postižené konfliktem v Sýrii

211 660 PODPOŘENÝCH OSOB

ZAMBIE

• Podpora zambijským lokalitám v budování odolnosti 
proti covid-19. 1600 domácností, 3 nemocnice, 
80 dobrovolníků, 76 veřejných institucí

72 000 PODPOŘENÝCH OSOB

10

V roce 2021 jsme pomohli

zemích světa.

338 785
potřebným lidem v
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CO SE NÁM PODAŘILO 
V ZAHRANIČÍ

Práce na zahraničních projektech byla v uplynulém roce opět obtížnější, 
než tomu dosud bývalo. Naše činnost byla totiž nadále ovlivněna 
a omezena pandemií covid-19, která ve světě způsobila řetězovou reakci 
vážných problémů a proměnila i podobu několika našich projektů. Přesto 
jsme se dokázali situaci přizpůsobit a dosáhnout řady úspěchů.

Něco končí, něco začíná

Libanon

Rokem 2021 jsme ukončili dva víceleté projekty na podporu 
sociální inkluze. V Moldavsku jsme 4 roky pomáhali 
zvýšit kvalitu a dostupnost služeb pro děti s poruchami 
autistického spektra a jejich rodiče. Primárně jsme se 
zaměřili na začleňování dětí s autismem a jinými genetickými 
poruchami do moldavské společnosti včetně překonávání 
legislativních překážek při tomto procesu. Zároveň jsme 
podpořili místní nevládní a neziskové organizace v jejich 
profesionalizaci a pracovali jsme na zlepšení lékařské péče 
i přístupu dětí k diagnóze a následné léčbě.

Od roku 2011 do Libanonu uprchlo v důsledku válečných událostí přes 1,5 milionu Syřanů hledajících bezpečný úkryt. Pro 
hostitelskou zemi, původně jen se 4,5 miliony obyvatel, to znamená denně se potýkat s kritickým nedostatkem pitné vody, 

sanitace a infrastruktury pro místní i příchozí obyvatele. 

Náš projekt se soustředil na údolí Biká, kde se nachází většina uprchlických táborů (jedná 
se až o 350 000 lidí). Zajistili jsme vyhloubení vrtu v Ain Bourday pro syrské uprchlíky 
a libanonskou hostitelskou komunitu ve městě Douris. Přístupem k nezávadné pitné 
vodě jsme přispěli ke snížení nemocnosti a úmrtnosti a zároveň zvýšili důstojnost 
a kvalitu života 10 000 lidí. Naše práce přispívá ke zmírnění sociálního napětí 
v hostitelské zemi i mezi příchozími syrskými obyvateli.

V Etiopii jsme se po dobu 3 let snažili zajistit rovný přístup 
ke vzdělání pro všechny příjemce a příjemkyně pomoci bez 
ohledu na jejich původ či pohlaví. Velmi omezený přístup 
ke vzdělávání mají především dospívající dívky a děti 
s fyzickým či mentálním handicapem – jejich rodiny často 
vnímají vzdělávání jako zbytečné. Skrze osvětovou činnost 
jsme se snažili ukázat rodičům dětí a celým komunitám, 
jak je vzdělání důležité. Vyučujícím jsme vysvětlovali, jak 
musí být připraveny školské metodiky, aby ve škole mohly 
studovat i děti se speciálními potřebami. To se nám podařilo 
prosadit celkem v 18 školách.

„Voda je pro nás nesmírně důležitá. Vodu potřebujeme k  pití, 
koupání, praní a zalévání zeleniny a pro zvířata. Bez vody 
z vodovodu si ji lidé musí draze kupovat z cisteren a nemají jí 
pak dost nebo často nemá dobrou kvalitu.“ 

(starosta libanonského města Douris)
12



DALŠÍ ZAHRANIČNÍ 
PROJEKTY

A čemu dalšímu jsme se věnovali? Málo toho nebylo. 
Zapojovali jsme se ve všech čtyřech základních 
oblastech pomoci, kterým se ADRA dlouhodobě 
věnuje. Nebylo by to však možné bez finanční 
podpory z prostředků Ministerstva zahraničních 
věcí ČR v rámci pomoci poskytované do zahraničí, 
podpory České rozvojové agentury v rámci zahraniční 
rozvojové spolupráce ČR a v neposlední řadě bez 
našich individuálních a firemních dárců.

V Kambodži jsme odstartovali tříletý projekt 
na podporu výživy dětí do 2 let. Cílem je zajistit 
adekvátní péči ve 3 kritických oblastech: kojení, 
pestrost stravy a četnosti krmení. V současné době 
se jí dostává pouze 30 % dětí v zemi.

I letos jsme se věnovali dopadům covidu-19 nejen 
u nás, ale i v zahraničí. Na jaře jsme reagovali 
na kritickou epidemiologickou situaci v Indii 
uspořádáním veřejné sbírky, jejíž výtěžek putoval 
na nákup zdravotnického vybavení.

V Zambii jsme pomáhali celoročně. Zaměřili jsme 
se nejen na osvětu a distribuci ochranných pro-
středků, ale reagovali jsme i na nedostatek pracov-
ních možností. Místním komunitám jsme obsta-
rali potřebné vybavení a vyškolili je v oblastech, 
které jim pomohou být ekonomicky soběstační.

„Díky tomuto projektu mohu opět dělat něco udržitelného. Upřímně 
jsem nečekala, že budu zaměstnána ihned po skončení školení. 
Svářečství se stalo mou vášní. Jednoho dne bych chtěla mít svou 
vlastní firmu a zaměstnávat další lidi.“ 

(Cecilia Ngandwe, svářečka z N’gombe v Lusace)

„Dříve jsem svému vnukovi vařila nutričně chudé pokrmy. Poté, co jsem se 
naučila o správné výživě dětí, začala jsem vařit výživná jídla a můj vnuk 
vypadá zdravěji. Jsem za to moc ráda a chtěla bych poděkovat organizaci 
ADRA a místním zprostředkovatelům, kteří se na tomto programu podíleli.“ 

(Kay Yoeun, babička kambodžského dítěte)

Obživa

Zdraví
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Pomoc v humanitární oblasti poskytujeme v Sýrii již 
8. rokem. V roce 2021 jsme pomáhali hned dvěma 
projekty. Lidem ohroženým válečným konfliktem jsme 
zajišťovali přístup k základní krizové pomoci, 
hygienickému zázemí a dětem přístup ke vzdělávání. 
Zároveň se dlouhodobě věnujeme rehabilitaci 
infrastruktury a vzdělávání s cílem zajistit důstojný 
a bezpečný život zranitelným skupinám Syřanů, kteří se 
navrací do své domoviny.

Humanitární pomoc

V rámci našeho projektu v Nigeru jsme postavili 
3 školní třídy pro děti malijských uprchlíků 
a opravili 170 školních lavic ve školách místní 
komunity. Zabezpečili jsme také přístup k pitné 
vodě v táboře malijských uprchlíků.

Vzdělávání
„Dost jsme bloudili a trpěli, teď se 
můžeme usadit tady a připravit 
se na budoucnost našich dětí.“ 

(Hama Dawa, uprchlice z Mali)

Již od roku 2005 provozujeme v Keni zdravotní středisko 
Itibo, jehož hlavním cílem je poskytovat zdravotnické služby 
místním lidem a zvyšovat kvalitu zdravotní péče. Za více 
než 16 let jsme zde ušli velký kus cesty a naše nemocnice 
byla Ministerstvem zahraničí v Nairobi povýšena na statut 
Mission Hospital SDA (tzv. misijní nemocnice). Díky tomu 
mohou lidé využívat své zdravotní pojištění a mít tak péči 
bezplatnou, čímž se Itibu výrazně navýšil počet pacientů.

Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci jsme již druhým 
rokem nebyli schopni středisko navštívit, ani na místo 
tradičně vyslat lékaře specialisty a studenty medicíny, avšak 
dařilo se mu i bez naší přítomnosti. Místní lékaři asistovali 
při více než 250 porodech, věnovali se 685 pacientům s HIV 
a celkový počet ambulantně ošetřených a hospitalizovaných 
osob přesáhl 11 tisíc. Po celou dobu jsme s místními 
zdravotníky byli v kontaktu a „na vizitu“ se chystáme hned, 
jak to bude možné. 

Itibo

DLOUHODOBÉ  
ZAHRANIČNÍ PROJEKTY
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Čalantika je slumové vzdělávací centrum v bangladéšské 
Dháce. Pomáhá dětem žijícím v chudinském slumu začít chodit 
do školy a úspěšně dokončit první stupeň vzdělávání.  80 dětí 
zde každý školní den dostává teplý, výživný oběd. Starším 
dětem potom financujeme studium na střední škole.  

Věnujeme se i rodičům, protože jejich podpora je pro další 
vzdělávání dětí klíčová. Maminky k nám chodí na kurzy čtení 
a psaní, pořádáme workshopy na zdravotní i sociální témata. 
Při návštěvách v domácnostech řešíme i konkrétní problémy 
rodin. 

Covid-19 poznamenal rok 2021 i v našem vzdělávacím centru. 
Děti se učily v menších skupinkách, někdy i po telefonu. Když 
pak v září přišlo rozvolnění, konečně mohly po dvou letech 
s velkým nadšením vyrazit na školní výlet. V závěru roku se 
podařilo díky štědrým českým dárcům a lékařům z ADC všem 
80 dětem prohlédnout a spravit zoubky.

Čalantika

Adresné podpoře vzdělávání dětí a mladých lidí v Bangladéši 
se v rámci rozvojového programu BanglaKids věnujeme 
již více než 20 let. Poslední dva roky však byly jedny 
z nejkritičtějších.

Koronavirová krize ještě více prohloubila chudobu v zemi 
a zapříčinila uzavírku bangladéšských škol na dlouhých 
18 měsíců. Během tohoto období naši dárci souhlasili 
s přesměrováním jejich finanční podpory na humanitární 
pomoc místo na vzdělávání a skrze potravinové balíčky 
tak pomohli od hladu 1 434 rodinám. Ani my jsme nelenili. 
Přeměnili jsme polovinu rybníka na dětské hřiště u vesnické 
školy Koligram v jižním Bangladéši, opravili jsme dům pro 
učitele v areálu internátní školy Gopalgonj, jiným jsme 
zakoupili nové židle nebo dokonce nový traktor.

Nejradostnější událostí programu za celý rok však bylo 
dlouho očekávané znovuotevření bangladéšských škol 
12. září 2021. Nejen pro nás, ale hlavně pro děti. Samy nám 
o tom pověděly, když jsme je konečně mohli na podzim 
v Bangladéši navštívit.

BanglaKids
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Již po několikáté jsme byli součástí 
nejštědřejšího dne v roce známého jako 
Giving Tuesday. V letošním roce jsme se 
však poprvé zapojili hned 4 projekty:

Vánoční hra, která pomáhá podporující 
kampaň ADRA Dárek, Daruj blízkost na 
podporu dobrovolnictví u osamělých 
osob, Do školy i během menstruace 
byl projekt soustředěný na výstavbu 
sociálních zařízení u škol v Africe 
a projekt Pomáháme lidem lépe vidět 
a je to vidět se zaměřil na darování 
brýlí v obchodech GrandOptical, 
které putovaly k seniorům a dětem 
do Moldavska.

Zaznamenali jsme největší vlnu štědrosti 
na podporu projektu v ČR v historii naší 
organizace. Ve veřejné sbírce na pomoc 
lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě 
dárci přispěli přes 70 milionů korun.

Uspořádali jsme 1. ročník cha-
ritativní akce ADRA eDrive, 
která propojuje elektromobi-
litu s dobročinností. Společně 
jsme na podporu našich hu-
manitárních projektů v Africe 
symbolicky dojeli až na mys 
Dobré naděje, a přitom na po-
moc lidem v Nigeru a Zambii 
vybrali přes 200 000 korun.

CO DALŠÍHO SE PODAŘILO?

ADRA eDrive

ADRA.cz v novém

Rekordní vlna solidarity

Giving Tuesday

Naše webové stránky oblékly nový kabát! 
Od dubna náš web www.adra.cz změnil 
podobu, aby námi organizovaná pomoc 
byla v online prostoru ještě přehlednější 
a dostupnější veřejnosti.
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Tradičně jsme společně vyběhli na podporu 
dobré věci v rámci akce ADRAběh. Tentokrát 
jsme kvůli nepříznivé epidemiologické situaci 
opět běželi každý na svou pěst, ale ani to nás 
od pomáhání neodradilo. Společně jsem tak 
pro válkou zasaženou Sýrii vysportovali přes 
100 tisíc korun.

Ve spolupráci se studentkami Newton 
University jsme uspořádali kampaň na 
podporu afrických dívek s názvem Do školy 
i během menstruace. Díky ní se nám společně 
podařilo zajistit prostředky na podporu 
výstavby sociálních zařízení u škol v Zambii 
a Nigeru, aby zdejší dívky mohly být součástí 
výuky i během svých dnů.

Běžím pro Sýrii
Ženy ženám

Děkujeme,že jste tu
s námi pro druhé!
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ZŘIZOVATEL CASD

SPRÁVNÍ RADA
Petr Čík, Daniel Dobeš, Pavel Martásek,  

Mikuláš Pavlík - předseda, Tomáš Petráček, Josef Slowik,  
Stanislav Staněk, Daniel Svoboda, Vít Vurst

DOZORČÍ RADA
Jiří Komárek

Milada Macháňová
Lenka Piškulová

RADOMÍR ŠPINKA
ředitel

ODDĚLENÍ  
VZDĚLÁVÁNÍ

KANCELÁŘ 
ŘEDITELE

VOJTĚCH MAREK
vedoucí oddělení

MIROSLAVA ILLETŠKOVÁ
zástupkyně ředitele

MARKÉTA SEDLÁČKOVÁ
vedoucí kanceláře a projektová 

pracovnice

KAMIL KREUTZIGER
HR manažer

VERONIKA MIŠKEJOVÁ
administrátorka a koordinátorka 

dobrovolnických center

DOBROVOLNICKÁ  
CENTRA

DC ADRA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE
vedoucí Ivana Kyselová

DC ADRA FRÝDEK-MÍSTEK
vedoucí Stanislav Staněk

DC ADRA OSTRAVA
vedoucí Dagmar Hoferková 
metodička dobrovolnických 

center

DC ADRA PRAHA
vedoucí Barbora Bezděkovská

DC ADRA ČESKÁ LÍPA
vedoucí Petr Máška

DC ADRA HAVÍŘOV
vedoucí Hana Čadová

DC ADRA PLZEŇ
vedoucí Nikola Novák

ODDĚLENÍ 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

DC ADRA ZLÍN
vedoucí Pavlína Pejlová

DC ADRA PŘÍBRAM
vedoucí Anna Simaková

DC ADRA LIBEREC
vedoucí Michal Čančík

PETRA SVATKOVÁ 
koordinátorka vzdělávání

VERONIKA 
BERNHÄUSEROVÁ

metodička projektu

MARIE TVRDOŇOVÁ
metodička projektu

LENKA KOSTELECKÁ
koordinátorka komiksové soutěže

ELIŠKA MASNÁ 
manažerka projektu 

ALENA KOHOUTOVÁ
metodička projektu a

koordinátorka vzdělávání

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 Petra Petřinová

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

ELIŠKA HRONKOVÁ
koordinátorka projektu Čalantika

ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH 
PROJEKTŮ

ZBYNĚK WOJKOWSKI
vedoucí oddělení

PAVLA FAJFRLÍKOVÁ
koordinátorka zahraničních 

projektů

ANDREJ ARVENSIS
koordinátor zahraničních 

projektů

ANA KREMENIĆ
koordinátorka zahraničních 

projektů

LENKA KOSTELECKÁ
koordinátorka zahraničních 

projektů

EKONOMICKÉ  
ODDĚLENÍ

MIROSLAVA ILLETŠKOVÁ
vedoucí oddělení

ANDREA JANÁSOVÁ
finanční účetní

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

LENKA URBANOVÁ
finanční účetní

ELLEN TOMANCOVÁ
finanční a mzdová účetní

FILIP TRUSCHKA
finanční účetní

MARIE DUCHOŇOVÁ
finanční účetní

LENKA VURSTOVÁ
personalistka

MARIE LANCOVÁ
mzdová účetní

RUT RACKOVÁ
finanční účetní

JANA BARTÁKOVÁ
finanční účetní

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE 
A FUNDRAISINGU

KAROLINA EMANUELOVÁ
vedoucí oddělení

KRISTÝNA HROMKOVÁ
koordinátorka komunikace s dárci

RENÁTA CHLEBKOVÁ
fundraiserka

ANEŽKA SLAVOTÍNKOVÁ/
MARKÉTA HORVÁTHOVÁ/

VERONIKA GAŽDOVÁ
produkční

MARTINA ŠPINKOVÁ
koordinátorka PR a fundraisingu

JAKUB ŠKALOUD
finanční účetní

MICHAELA SCHWARZOVÁ
finanční účetní

ALENA PAVLÍKOVÁ
finanční účetní

OLGA HUSÁKOVÁ
finanční účetní

ELIŠKA HRONKOVÁ
finanční účetní

MICHAELA ANDREJKOVÁ
produkční ADRA 30 let

EVA STŘIHAVKOVÁ
koordinátorka komunikace s 

médii a influencery

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

Celkové výnosy  ADRA, o. p. s. v roce 2021 dosáhly 181 551 
tis. Kč, k jejich převažujícím zdrojům patřily především 
příjmy z veřejných sbírek (44 %), z veřejných rozpočtů 
(33 %) a dary od jednotlivců a firem (21 %).

Zdroje a struktura výnosů Zdroje příjmů v tis. Kč v %

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

58 886 33%

Mince denně a ADRA Úl 2 574 1%

Veřejné sbírky 80 133 44%

Ostatní dary od jednotlivců a firem 38 790 21%

Vlastní činnost a ostatní výnosy 1 168 1%

Celkem 181 551 100%

Výše uvedený přehled výnosů zahrnuje pouze ty účelové 
prostředky, které byly v roce 2021 skutečně použity, obsahuje 
tedy např. účelové příjmy, které jsme obdrželi v minulých 
letech a které jsme v roce 2021 použili, a neobsahuje ty 
účelové příjmy přijaté v roce 2021, 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 
2021 činily 4 000 000 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.

VEŘEJNÉ SBÍRKY 

 44 %
OSTATNÍ DARY 

OD JEDNOTLIVCŮ          
A FIREM

 21 %

VEŘEJNÉ ZDROJE 
(STÁTNÍ ROZPOČET, 
ROZPOČTY KRAJŮ, 

MĚST A OBCÍ)

 33 % VLASTNÍ ČINNOST 
A OSTATNÍ VÝNOSY

 1 %

MINCE DENNĚ A 
ADRA ÚI

 1 %
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Přehled užitých dotací a příspěvků 
z veřejných zdrojů za rok 2021

Poskytovatel dotace Název projektu Výše dotace 
v Kč

Asociace pracovní rehabilitace ČR Příspěvky na mzdové náklady 184 832

Česká rozvojová agentura Opravdový svět 1 268 000

Podpora rovnosti prostřednictvím inkluzivního vzdělávání, Etiopie II 2 686 600

Podpora výživy matek a dětí do 2 let v oblasti Baray Santuk II 2 363 703

Pomoc dětem s PAS a jinými genetickými poruchami v Moldavsku 5 868 500

celkem 12 186 802,54

Česká správa sociálního zabezpečení Příspěvek k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež 10 667,00

Dům zahraniční spolupráce Talking Bubbles - International Comics Competition 281 412

Setkavárna: Propojení genrací v pojízdné kavárně ve zdravotnickém zařízení 153 047

celkem 434 458,30

Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency, European Commission

Towards Effective Humanitarian Volunteering 312 949

EDUKANA, spolek Příspěvky na mzdové náklady 33 645

Hlavní město Praha Dobrovolníci pomáhají potřebným v jejich volném čase 61 400

InErudico - inovace ve vzdělávání, z.s. Práce jako lék 135 719

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

Nebýt sám - dobrovolnictví 140 000

celkem 180 000

Jihomoravský kraj Podpora připravenosti dobrovolníků k řešení následků mimořádných událostí 36 000

Liberecký kraj Zajišťování zásobování seniorů, osob zdravotně znevýhodněných a a jiných osob 113 671

Město Bílovec Dotace na činnost DC ADRA Ostrava 10 000

Město Břeclav Rozvoj dobrovolnictví v Břeclavi v roce 2021 45 000

Rozšíření nabídky služeb dobrovolnického centra 40 000

celkem 85 000

Město Česká Lípa Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních a v domácnostech 67 014

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

70 000

Město Frýdlant nad Ostravicí Sociální šatník ADRA a dobrovolnické programy ADRA 115 000
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Město Jevišovice Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 10 000

Město Kroměříž Provoz a činnost Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek 30 000

Město Nový Bor Mzdové náklady pro koordinátora Dobrovolnického centra a zaměstnance 35 000

Město Nový Jičín Dobrovolníci ADRA v Novém Jičíně 190 000

Město Orlová ADRA projekty v Orlové 2021 10 000

Město Otrokovice Dotace na Dobrovolnické centrum ADRA Zlín 15 000

Město Petřvald Podpora dobrovolnictví v Petřvaldu 2021 7 000

Město Příbram Dobrovolnictví v Příbrami 65 000

Město Valašské Meziříčí Příspěvek na Dobrovolnické centrum ve Valašském Meziříčí 198 000

Město Vyškov Dobrovolnické a sociální programy 60 000

Město Znojmo Dobrovolníci ve Znojmě 120 000

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Dobrovolnická centra ADRA aktivizují seniory prostřednictvím dobrovolníků 1 053 654

Podpora seniorů v návaznosti na epidemii covid-19 prostřednictvím dobrovolníků 
ADRA

1 080 343

celkem 2 133 997

Ministerstvo průmyslu a obchodu COVID - Nájemné 212 483

Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění 
COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID-19“

558 110

celkem 770 592,50

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Digitální vzdělávací zdroj pro výuku zeměpisu 3 604 428

Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR Příprava a podpora dobrovolníků KIP týmů pro psychosociální krizovou pomoc oby-
vatelstvu

117 000

Ministerstvo vnitra ČR Komunitní intervenční psychosociální týmy 120 000

Dobrovolníci při mimořádných událostech 120 000

Dobrovolníci ADRA Frýdek-Místek v oblasti pomoci seniorům, zdravotně postiženým, 
dětem a mládeži a rodinám v jejich volném čase a osobám sociálně slabým

530 000

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

119 000

DC ADRA Příbram: Dobrovolnictví ADRA Příbram 24 000

DC ADRA Příbram: Kamarád hledá kamaráda 71 000

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

77 000

DC ADRA Ostrava: Dobrovolníci v zařízeních poskytujících sociální služby, dobrovol-
níci v domácnostech seniorů, v zařízeních paliativní péče, v sociálních šatnících a 
charitativních obchodech ADRA jako pomoc sociálně slabým

343 000

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

198 000
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DC ADRA Česká Lípa : pomoc seniorům a zdravotně postiženým v péči sociálních 
služeb, pomoc seniorům a zdravotně postiženým v domácnostech, pomoc seniorům 
a zdravotně postiženým v nemocnici a pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich 
volném čase

59 000

Dobrovolníci DC ADRA Praha v oblasti pomoci seniorům, zdravotně postiženým os-
obám, dětem a mládeži v jejich volném čase

89 000

DC ADRA Brno: Dobrovolnické centrum ADRA Brno 119 000

Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních pro děti, seniory a lidi se 
zdravotním postižením

59 000

DC ADRA Chomutov: Dobrovolníci ADRA Chomutov v oblasti osob se zdravotním 
postižením, péči o seniory, děti, mládež a rodiny v jejich volném čase a osoby sociálně 
slabé

38 700

DC ADRA Plzeň: Dobrovolníci v oblasti pomoci dětem, nemocným, dlouhodobě 
nemocným a klientům paliativní péče

21 000

DC ADRA Plzeň: Dobrovolníci v zařízeních pro seniory a v domácnostech seniorů 45 900

DC ADRA Znojmo: Dobrovolníci v sociálních a zdravotních organizacích pro seniory 
a zdravotně postižené Jihomoravského kraje

83 000

DC ADRA Havířov: Dobrovolníci ADRA Havířov v oblasti pomoci seniorům, zdravotně 
postiženým osobám, dětem, mládeži a rodinám v jejich volném čase a osobám sociálně 
slabým

465 000

DC ADRA Liberec: Dobrovolníci ADRA v Libereckém a Ústeckém kraji 55 250

ADRA dobrovolníci okresu Břeclav v oblasti pomoci seniorům, osobám se zdravotním 
postižením, dětem a mládeží v jejich volném čase

30 300

celkem 2 667 150

Ministerstvo zahraničních věcí ČR Přístup k vodě pro libanonské komunity se syrskými uprchlíky III 5 000 000

Zlepšení přístupu ke vzdělání, vodě a sanitárnímu vybavení přesídlených uprchlíků do 
Quallam, Tillábery region, Niger

5 000 000

Pomoc obyvatelům Sýrie v nouzi (ASPIRE) 5 000 000

Vytváření podmínek pro návrat uprchlíků do Sýrie II 5 000 000

Podpora Zambijským lokalitám v budování odolnosti proti COVID-19 (SCORE4) 4 772 416

celkem 24 772 416

Ministerstvo zdravotnictví ČR Dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních v okrese Frýdek-Místek, Nový Jičín 
a Kroměříž

90 000

Dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních v Ostravě a okolí 80 000

Dobrovolníci aktivizují pacienty Nemocnice Na Františku 35 000

Dobrovolníci pomáhají pacientům nemocnice v Klatovech 34 800

Dobrovolníci v Nemocnici Znojmo, p. o. v roce 2021 42 100

Dobrovolníci v nemocnicích v okrese Karviná 2021 60 000

celkem 341 900
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Moravskoslezský kraj Rozvoj a realizace dobrovolnictví v Ostravě a okolí 100 000

Dobrovolníci ADRA v okrese Karviná v roce 2021 100 000

Dobrovolníci ADRA na Frýdecko-Místecku, Třinecku a Novojičínsku v roce 2021 99 900

celkem 299 900

Obec Břežany Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 3 000

Obec Citonice Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 5 000

Obec Dyjákovice Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 3 000

Obec Dyjákovičky Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 5 000

Obec Chvalovice Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 10 000

Obec Jaroslavice Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 10 000

Obec Kravsko Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 5 000

Obec Kuchařovice Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 1 000

Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 5 000

Obec Tasovice Podpora činnosti DC ADRA Znojmo a v okolí 10 000

Obec Valtrovice Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 3 000

Obec Vrbovec Podpora činnosti DC ADRA Znojmo 8 000

REKVAL, s.r.o. Příspěvky na mzdové náklady 90 822,85

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

40 000

Statutární město Brno Rozvoj dobrovolnictví pro seniory v Brně 50 000

Rozvoj dobrovolnické služby pro seniory a osoby s postižením v Brně 120 000

celkem 170 000

Statutární město České Budějovice NEBÝT SÁM 115 000

Statutární město Frýdek-Místek Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021 21 000

Sociální šatník ADRA 50 000

Dobrovolníci ADRA pomáhají seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem a 
dlouhodobě a nevyléčitelně nemocným

180 000

Dobrovolníci ADRA v domácnostech seniorů a osob se zdravotním postižením 90 000

Informační a podpůrné centrum pro rodiny s dětmi s autismem 200 000

celkem 541 000

Statutární město Havířov Podpora dobrovolnictví ADRA na území města Havířova 2021 300 000

Statutární město Chomutov Zapojení osob se zdravotním postižením anebo duševním onemocněním do komunit-
ního života skrze dobrovolnictví

42 000
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Statutární město Karviná ADRA projekty v Karviné v roce 2021 200 000

Podpora a rozvoj dobrovolnické činnosti vykonávané v domácnostech seniorů 91 807

celkem 291 807

Statutární město Ostrava Dobrovolnictví u dětí a osob se zdravotním postižením 310 000

Dobrovolnictví u seniorů 320 000

Mezigenerační setkávání v domovech pro seniory 40 000

Dobrovolníci pro Ostravu-Jih 25 000

celkem 695 000

Statutární město Třinec Dobrovolníci ADRA v domácnostech v Třinci 44 000

Dobrovolníci ADRA na území města Třince 96 000

celkem 140 000

Úřad práce ČR Příspěvky na mzdové náklady 6 787 614

Ústecký kraj Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021 50 000

Zlínský kraj Dobrovolníci pro klienty ve Zlínském kraji 70 000

Celkem 58 885 785,34

Na projekty, které jsme realizovali v roce 2021,  jsme z veřejných rozpočtů obdrželi částku 
58.886 tis. Kč a těmito prostředky bylo uhrazeno 33 % z celkových projektových nákladů.

Přehled  účelových darů a příspěvků 
přijatých a užitých za rok 2021

DRUH FONDU Počáteční stav 
k 1. 1. 2021

Použití fondů Tvorba fondů Konečný zůstatek 
k 31. 12. 2021

DARY:

Fond Mince denně 3 841 451 878 811 764 599 3 727 238

Fond darů pro střediska 7 392 977 3 910 284 3 913 840 7 396 533

Fond Keňa 222 337 12 286 5 800 215 852

Fond Ukrajina 1 500 0 0 1 500

Fond přírodní katastrofy v zahraničí 367 168 2964 0 364 204

Fond rozvojové projekty v zahraničí 163 062 670 515 704 093 196 641
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Náklady a hospodářský výsledek

ADRA, o. p. s. v roce 2021 realizovala externí projekty (tj. mimo projektů, které podporovaly rozvoj 
samotné organizace) v celkové hodnotě 173 355 tis. Kč.

ADRA, o. p. s. vynaložila v roce 2021 zdroje na úhradu osobních nákladů v celkové výši 41 188 tis. Kč, tyto 
náklady se vázaly k 94 přepočteným celým úvazkům.

V roce 2021 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 28 215 76 444 104 659 58%

Rozvojový 24 475 24 475 13%

Globální rozvojové vzdělání a osvěta 5 426 5 426 3%

Podpora projektů, fundraising, provoz centrální kanceláře 8 196 8 196 5%

Podpora a rozvoj dobrovolnictví 38 795 38 795 21%

Celkem 52 690 128 861 181 551 100%

Fond darů od Nadací 165 756 7 050 993 7 294 678 409 441

Fond na mimořádné události 2 531 336 0 257 441 2 788 777

Fondy na projekty v Bangladéši 3 737 396 11 668 712 12 664 995 4 733 679

Fondy věcných darů 156 000 361 662 361 662 156 000

Fond humanitární pomoci 11 364 094 2 770 400 2 373 921 10 967 615

Ostatní fondy 261 717 850 157 837 640 249 200

VEŘEJNÉ SBÍRKY:

Veřejná sbírka Podpora dobrovolnictví 5 348 383 11 821 175 14 455 073 7 982 280

Veřejná sbírka Pomoc v ČR i zahraničí 4 357 933 68 298 077 69 987 513 6 047 369

Veřejná sbírka Itibo Keňa 2 574 242 13 503 367 372 2 928 111

Celkem 42 485 352 108 309 539 113 988 627 48 164 440

26



Rozvaha (bilance) [v tisících] 
k 31. 12. 2021

Účetní období 2021

zpracováno 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)

001 947 1 609

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 4 541 5 565

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 4 443 5 467

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

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 027 0 0
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IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39) 028 4 080 4 442

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

2. Oprávky k softwaru 030 369 428

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 3 613 3 916

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 57 276 62 293

I. Zásoby celkem (ř. 42 až 50) 041 237 234

1. Materiál na skladě 042 208 205

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 2 914 2 411

1. Odběratelé 052 1 009 1 248

2. Směnky k inkasu 053 0 0

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 054 0 0

4. Poskytnuté provozní zálohy 055 581 529

5. Ostatní pohledávky 056 245 261

6. Pohledávky za zaměstnanci 057 15 7
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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 1 813 1 115

18. Dohadné účty aktivní 069 0 0

19. Opravná položka k pohledávkám 070 -749 -749

III. Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 78) 071 53 034 58 359

1. Peněžní prostředky v pokladně 072 658 846

2. Ceniny 073 65 0

3. Peněžní prostředky na účtech 074 52 311 57 513

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 1 091 1 289

1. Náklady příštích období 080 170 200

2. Přijmy příštích období 081 921 1 089

AKTIVA CELKEM (ř. 01+40) 082 58 223 63 902

Označ. PASIVA řád. č. Konečný stav
minulého období

Konečný stav
sledovaného období

A. Vlastní zdroje celkem (ř. 84+88) 083 49 254 55 678

I. Jmění celkem (ř. 85 až 87) 084 43 129 49 553

1. Vlastní jmění 085 644 1 389

2. Fondy 086 42 485 48 164
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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 8 969 8 224

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. Vydanéné 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 6 152 5 822

1. Dodavatelé 104 284 921

2. Směnky k úhradě 105 0 0

3. Přijaté zálohy 106 0 0

4. Ostatní závazky 107 0 0

5. Zaměstnanci 108 2 198 2 662

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109 34 95

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veře-
jného zdravotního pojištění

110 1 177 1 269

8. Daň z přijmů 111 0 0

9. Ostatní přímé daně 112 267 136

10. Daň z přidané hodnoty 113 103 51

11. Ostatní daně a poplatky 114 0 4

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 115 788 193

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samo-
správných celků

116 0 0

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 
podílů

117 0 0
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15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118 0 0

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

17. Jiné závazky 120 945 46

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 125 356 445

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 126 0 0

IV. Jiná pasiva celkem (ř. 128 až 129) 127 2 817 2 402

1. Výdaje příštích období 128 146 63

2. Výnosy příštích období 129 2 671 2 339

PASIVA CELKEM (ř. 83+92) 130 58 223 63 902

Výkaz zisků a ztrát [v tisících]     
v plném rozsahu k 31. 12. 2021

Účetní období 2021

zpracováno s vyhláškou č. 504/2002 Sb.

Označ. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát číslo 
řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

A. Náklady 001 181 531 20 181 551

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 002 50 151 11 50 162

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 003 15 291 0 15 291

2. Prodané zboží 004 0 0 0

3. Opravy a udržování 005 511 0 511

4. Náklady na cestovné 006 1 203 0 1 203

5. Náklady na reprezentaci 007 64 0 64

6. Ostatní služby 008 33 082 11 33 093

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
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9. Aktivace dlouhodobého majetku 012 0 0 0

III. Osobní náklady 013 41 188 0 41 188

10. Mzdové náklady 014 30 465 0 30 465

11. Zákonné sociální pojištění 015 9 625 0 9 625

12. Ostatní sociální pojištění 016 211 0 211

13. Zákonné sociální náklady 017 775 0 775

14. Ostatní sociální náklady 018 112 0 112

IV. Daně a poplatky 019 117 0 117

15. Daně a poplatky 020 117 0 117

V. Ostatní náklady 021 89 391 0 89 391

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 022 4 0 4

17. Odpis nedobytné pohledávky 023 0 0 0

18. Nákladové úroky 024 0 0 0

19. Kursové ztráty 025 562 0 562

20. Dary 026 80 434 0 80 434

21. Manka a škody 027 0 0 0

22. Jiné ostatní náklady 028 8 391 0 8 391

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek

029 353 9 362

23. Odpisy dlouhodobého majetku 030 353 9 362

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 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky 035 331 0 331

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organi-
začními složkami

036 331 0 331

VIII. Daň z příjmů 037 0 0 0

29. Daň z příjmů 038 0 0 0

Náklady celkem 039 181 531 20 181 551

B. Výnosy 040 181 317 234 181 551

I. Provozní dotace 041 58 886 0 58 886

1. Provozní dotace 042 58 886 0 58 886

II. Přijaté příspěvky 043 13 298 0 13 298
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2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 044 0 0 0

3. Přijaté příspěvky (dary) 045 13 298 0 13 298

4. Přijaté členské příspěvky 046 0 0 0

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 047 929 8 937

IV. Ostatní výnosy 048 108 204 226 108 430

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 9 9

8. Kursové zisky 052 0 97 97

9. Zúčtování fondů 053 108 200 0 108 200

10. Jiné ostatní výnosy 054 4 120 124

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 061 181 317 234 181 551

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 062 -214 214 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 063 -214 214 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 31.12.2021, výkazu zisku
a ztráty za rok končící  31.12.2021 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 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021
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.
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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 KAČR 277                                                                          evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 18. března 2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021
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Ing. Jan Černý
C=CZ, OU=6, 
O=22HLAV s.r.o., 
CN=Ing. Jan Černý,
I am the author of this 
document
2022-03-18 17:00:29

PODĚKOVÁNÍ

Církev adventistů 
sedmého dne

Československá unie,

České sdružení,

Moravskoslezské sdružení,

Inter-Evropská divize

a sbory CASD

Z Ř I Z O V A T E L
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PODĚKOVÁNÍ
S T Á 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 T A

Česká rozvojová agentura
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 CompassionJustice
Love

734 795 306

adra@adra.cz

ČSOB, Praha 5

33243324/0300 (běžný účet)
66888866/0300 (veřejná sbírka)

TELEFON:

EMAIL:

WEB:

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

ADRA, o. p. s.

Markova 600/6, 158 00 Praha 5

61388122

CZ61388122

NÁZEV:

SÍDLO:

IČ:

DIČ:


