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Světově významné organizace v oblasti humanitární pomoci a rozvojové 

spolupráce 

Mezi nejdůležitější a zároveň zakládající organizací ve sféře humanitární pomoci je 

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Jako nevládní organizace 

poskytuje pomoci již více než 150 let a její postavení v této oblasti je nezastupitelné. Od 

druhé světové války plní rovněž významnou úlohu v oblasti HP a RS Organizace 

spojených národů, která za tímto účelem vytvořila speciální orgány.  

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce 

Za zakladatele Mezinárodního humanitárního práva, stejně jako tehdy Stálého 

mezinárodního výboru pro pomoc raněným, jinak také nazývaný ,,výborem pěti“, je 

považován Henri Dunant. Po té, co byl svědkem bitvy u Solferina, kde viděl desetitisíce 

raněných umírat na bitevním poli, napsal knihu Vzpomínky na Solferino. S ní začal 

objíždět tehdejší panovníky, státníky a vojevůdce, se snahou získat je pro svůj návrh 

vytvořit mezinárodní dobrovolnou organizaci na pomoc raněným vojákům a uzavřít 

mezinárodní dohodu o jejich ochraně. Na počátku roku 1963 tedy vznikl ,,výbor pěti“ 

a zanedlouho poté, v říjnu téhož roku, vznikl na konferenci v Ženevě Mezinárodní výbor 

Červeného kříže. Delegáti 16 evropských zemí určili jako jeho úlohu cvičit a připravovat 

dobrovolníky zdravotníky. Definovali zásady neutrality a nedotknutelnosti zdravotnických 

zařízení a jejich personálu, označených červeným křížem, který byl přijat jako znak 

organizace. Po roce přivítala Ženeva druhou mezinárodní konferenci. Zde byla, především 

díky aktivitě organizace, přijata Ženevská úmluva. [27] 

V průběhu svého působení se vlivem historických událostí a zkušeností organizace 

změnila až do dnešní podoby. [39] V současné době se pod pojmem Mezinárodní hnutí 

Červeného kříže a Červeného půlměsíce, někdy též nazývaným Mezinárodní červený kříž, 

rozumí: 

 Mezinárodní výbor Červeného kříže – je apolitická, nezávislá a humanitární 

instituce, jejíž úloha je definována čtyřmi Ženevskými úmluvami.  
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 Mezinárodní federace společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce – 

koordinuje a řídí činnosti humanitární pomoci. Propaguje a šíří humanitární 

aktivity na základě principů hnutí.  

 Národní společnosti Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného 

půlměsíce – národní společnosti Červeného kříže (asi 80%), Červeného 

půlměsíce a Davidovy hvězdy se nachází již ve 189 zemích světa. Jsou to 

pomocné organizace veřejné správy angažované v oblasti humanitární, 

sociální a zdravotnické pomoci.  

Sedmi základními principy hnutí jsou humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost, 

dobrovolnost, jednota a světovost. [22] 

 

Obrázek 1 Základní principy ICRC 

[26] 

Oficiálními znaky hnutí jsou červený kříž, červený půlměsíc a od roku 2007 také 

univerzální červený krystal.  

 

Obrázek 2 Mezinárodně uznávané symboly ICRC[40] 
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Národní společenství si mohou vybrat za svůj znak jeden z nich, či vytvořit jejich 

kombinaci. 

 

Obrázek 3 Rozšíření mezinárodních symbolů ICRC[7] 

Důležitou součástí hnutí je Ústřední pátrací agentura mezinárodního výboru 

Červeného kříže, která vede agendu dotazů a získaných informací o válečných zajatcích, 

internovaných civilních osobách, propuštěných osobách apod. [39] 

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce působí ve více než 80-ti 

zemích světa. Díky rozsáhlé síti misí a delegací umožňuje jednat přímo v místech, kde 

dochází k ozbrojeným konfliktům či jiným druhům násilí a poskytnout odpovídající pomoc 

v dané situaci. [49] Celkové výdaje za rok 2012, včetně nákladů na provoz ICRC, jsou 

874.4 milionů Eur. [41] 

Agentury Organizace spojených národů 

Velmi významné postavení v oblasti humanitární pomoci a rozvoje jsou orgány OSN. 

Hlavní roli plní následující orgány OSN: UNICEF, UNDP, WFP, WHO a UNHRC.  

OCHA je součást sekretariátu OSN a má za cíl sdružovat humanitární pomoci 

s cílem zajistit koherentní reakci na mimořádné události.  

Hlavními úkoly organizace OCHA jsou: 

 Mobilizovat a koordinovat efektivní humanitární pomoc ve spolupráci 

s národními i mezinárodními subjekty s cílem zmírnit lidské utrpení při 

katastrofách a mimořádných událostech. 

 Obhajovat práva lidí v nouzi. 

 Prosazovat přípravu a prevenci. 
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 Hledat udržitelná řešení 

UNICEF je dětský fond, který vznikl v roce 1946 a řídí se Úmluvou o právech dítěte, 

která je světově uznávanou koncepcí ochrany lidských práv. Stará se o všechna hlediska 

zdraví dítěte od jeho narození až po dospělost. Usiluje o to, aby vlády a bojující strany 

zajišťovaly efektivní ochranu dětí, s dalšími orgány OSN se snaží obnovovat základní 

služby (dodávky vody, hygienická zařízení, léky a zdravotní pomoc apod.) v době 

katastrof. Pracuje na tom, aby byly všechny děti očkovány proti běžným dětským 

nemocem, zvláštní pozornost věnují snaze zabránit šíření AIDS mezi mladými lidmi 

a pomáhají rodinám postiženým touto nemocí. Podporuje vzdělání, speciální programy 

pomáhají dětem hledat své rodiče a příbuzné apod. a rovněž pomáhají dětem vystaveným 

násilí, zneužívání a vykořisťování. UNICEF poskytuje velkou měrou pomoc při 

mimořádných událostech. [30] 

UNDP je rozvojový program OSN, který se zaměřuje především na pomoc při 

budování demokratických systémů v jednotlivých zemích, omezování chudoby, 

předcházení krizím a následné obnově. Řeší otázky energetiky a životního prostředí, 

problematiku AIDS a další. Je hlavním koordinátorem při plnění tzv. Rozvojových cílů 

tisíciletí. [30] 

WFP je Světový potravinový fond, který byl založen v roce 1963, aby poskytoval 

pomoc lidem v rozvojových zemích v boji s hladem a chudobou a obětem různých 

katastrof, stejně jako uprchlíkům či osobám vysídlených v rámci jedné země. Ve školách 

zajišťuje výživu a vzdělání pro asi 300 milionů podvyživených dětí. Pomoc v případech 

mimořádných událostí pohltí většinu zdrojů WFP. [30] 

WHO je Světová zdravotnická organizace, která plní mnoho činností v dané oblasti. 

Např. poskytuje pomoc při vypracování národních strategií zdravotních politik, boj proti 

kouření, šíření infekčních a epidemiologických onemocnění či boj proti bioterorismu.[30] 

UNHRC je Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který byl ustanoven valným 

shromážděním v roce 1950. Hlavním úkolem tohoto institutu je koordinace ochrany 

uprchlíků a další související činnosti. Za dobu svého působení pomohlo asi 50-ti milionům 

uprchlíků a dvakrát mu byla udělena Nobelova cena za mír. Dohlíží na dodržování  
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lidských práv ze strany vlád, podporuje mezinárodní dohody o uprchlících a usiluje 

o dlouhodobé řešení jejich problémů. [44] 

Vybrané neziskové nevládní organizace působící v ČR 

V oblasti humanitární a rozvojové činnosti dnes působí několik desítek českých 

organizací. Jde o organizace, které mají různé právní formy a zabývají se pestrou škálou 

projektů ať už v ČR nebo zahraničí. Mnohé z nich jsou součástí velkých mezinárodních 

organizací, jiné fungují samostatně. Několik velkých a významných organizací je popsáno 

níže.  

Člověk v tísni  

Člověk v tísni vznikl před jednadvaceti lety jako česká organizace poskytující 

humanitární pomoc v zahraničí. Postupem času se začal věnovat i rozvojové činnosti. Dnes 

se snaží na většinu humanitárních aktivit navázat rozvojovými projekty zejména proto, aby 

tak předcházel budoucím krizím a zmírňoval jejich dopady. Mimo to se také angažuje 

v oblasti ochrany lidských práv, sociální integrace či vzdělání a osvěty, např. 

organizováním Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět.  

V rámci humanitární a rozvojové činnosti působí ve více než 25 zemích světa 

a v patnácti z nich má i své pobočky. V roce 2012 byly celkové náklady organizace 

625 886 000 Kč, přičemž méně než 4% z toho bylo vynaloženo na provozní aktivity, 

zbytek byl přiřazen na programy organizace. [15] 

Mimo to je členem Aliance 2015, sítě sedmi evropských nevládních organizací, které 

spolupracují s cílem zefektivnění výsledků při práci v cílových zemích. [4] 
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Obrázek 4 Logo organizace Člověk v tísni[4] 

Česká katolická charita 

Tato organizace navazuje na stoletou tradici křesťanské péče o chudé a trpící. Její 

počátky jsou datovány do roku 1919. Během období první republiky zaznamenala velký 

rozvoj a zapojila se do pomoci při obnově po druhé světové válce. V období komunismu 

nastal útlum v činnosti, ale v roce 1991 byla znovu obnovena a vznikla celá řada farních, 

městských a oblastních charit. [55] 

Dnes nabízí pomoc lidem v České republice i zahraničí. Věnuje se jak humanitární, 

tak i rozvojové činnosti, poskytuje sociální, zdravotní a další charitní služby, nabízí pomoc 

cizincům v ČR, seniorům a angažuje se v oblasti osvěty a vzdělávání. Každoročně 

organizuje Tříkrálovou sbírku a pořádá spoustu dalších kampaní na podporu svých aktivit.  

V současné době realizuje vlastní mise, mimo ČR, ve čtyřech zemích světa 

a spolupracuje s místními partnery ve více než 12-ti dalších. Celkové náklady organizace 

za rok 2012 činí 154,793 mil. Kč. Náklady z hlavní činnosti z toho tvoří 150,033 mil. Kč. 

Zbytek jsou náklady z hospodářské činnosti. [47] 

„Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez 

ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, 

sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické 

nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.“ [24] 
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Obrázek 5 Logo organizace Charita Česká republika[24] 

ADRA Česká republika 

Je součástí mezinárodní humanitární organizace ADRA. Od roku 1992 působí 

prostřednictvím mezinárodní sítě organizací ve více než 125 zemích světa.  

V České republice je významným koordinátorem humanitární pomoci při povodních 

a jiných živelních pohromách. Dále se její činnost zaměřuje na koordinaci 

dobrovolnických  

 

center, která se soustředí zejména na pomoc seniorům, zdravotně postiženým a dětem a na 

globální rozvojové vzdělávání.  

Zahraniční práce zahrnuje především poskytování okamžité humanitární pomoci při 

mimořádných událostech. Zároveň se věnuje rozvojovým dlouhodobým projektům včetně  

 

lidsko-právní sféry. [17] Celkové náklady na pomoc poskytovanou do zahraničí v roce 

2012 činily 38 872 000 Kč. [46] 

 

Obrázek 6 Logo organizace Adra[17] 

Lékaři bez hranic/ Médecins Sans Frontières 

Je mezinárodní organizace založená v roce 1971 skupinou lékařů, kteří chtěli vytvořit 

kompetentní, zcela nezávislou humanitární organizaci, která by nejen poskytovala  
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zdravotnickou pomoc, ale také šířila informace o lidském utrpení, ke kterému v těchto 

oblastech dochází. [25] 

Dnes poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc ve více než 70 zemích světa s více 

než 25 000 mezinárodních a 29 000 místních pracovníků. V oblastech, kde nefunguje nebo 

chybí zdravotnické struktury, poskytují zdravotní péči, provozují kliniky, vykonávají 

chirurgické operace, bojují s epidemiemi, provádějí očkovací kampaně. Jezdí do odlehlých, 

často těžko dostupných oblastí a v neposlední řadě provádí školení místního personálu. 

Zabezpečují provoz výživových center pro podvyživené děti, provozují programy 

psychologické pomoci a ošetřují pacienty postižené infekčními nemocemi, 

např. tuberkulózou, spavou nemocí či HIV/AIDS. [25] 

Další důležitou součástí aktivit Lékařů bez hranic je poskytování svědectví o tom, co 

viděli. Různými způsoby šíří informace o krizových situacích směrem k veřejnosti.  

Výdaje Lékařů bez hranic na celosvětové úrovni činily za rok 2012 celkem 944 mil. 

Eur. 81% z toho připadlo na vlastní poslání organizace, což je 762 mil. Eur. Zbylých 19% 

tvořily administrativní náklady a výdaje spojené se získáváním finančních darů. Lékaři bez 

hranic ČR vynaložily v roce 2012 na humanitární pomoc 26 712 000 Kč.[48]  

 

 

Obrázek 7 Logo organizace Lékaři bez hranic[25] 



Osnova 

Základní pojmy sociologického výzkumu 

Dotazník 

Seznam oslovených organizací 

Tabulka odpovědí 

Obsahy školení 

Základní pojmy sociologického výzkumu 

Pro lepší pochopení provedeného výzkumu jsou níže uvedeny základní pojmy, jež 

jsou s ním spojeny a byly v rámci realizace výzkumu použity. 

Výzkum – je popisován jako systematizované vědecké poznávání. Je orientován na 

analýzu, poznání stavu, odhad změny a hledání nástrojů řízení.  

Šetření – je aplikace vybraného výzkumného nástroje, je realizováno jako výzkumná akce. 

Empirický výzkum – aplikovaný, zaměřený na praxi. Cílem je najít řešení praktických 

problémů.  

Reprezentativní vzorek – část populace, které se šetření týká, vybraná podle pravidel 

výběru.  

Metoda – návod a pravidla, jak vědecky postupovat, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. 

Metodika – návod a použití jednotlivých technik výzkumu.  

Výzkumný proces – začíná stanovením výzkumného problému nebo výzkumné otázky. 

Struktura výzkumu – rozděluje proces výzkumu na jednotlivé etapy:  

1. Přípravná fáze – odvíjí se od předmětu, účelu a cíle výzkumu. Zahrnuje aktivity od

studia odborné literatury a dokumentů až po zpracování závěrečné zprávy.

2. Realizační etapa – praktické provedení výzkumu (sběr informací, kontrola dat,

jejich záznam, editace).

3. Vyhodnocovací etapa – zpracování dat (analýza dat), interpretace dat, závěrečná

zpráva, návrhy na opatření.
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Kvantitativní metodologie – začíná formulací výzkumného problému. Stanoví se 

východiskové a pracovní hypotézy, jimž odpovídají specifické otázky. Operacionalizace 

zahrnuje převedení hypotéz až do roviny jednotlivých znaků, v nichž bude empirická 

informace fixována. Operacionalizovaná úloha je vyjádřena v otázkách rozhovoru, jevech 

určených k pozorování a měřitelných ukazatelích. Může být nominální (dané slovo je 

nahrazeno symbolem nebo jiným výrazem, jež usnadňuje dorozumění) nebo operacionální 

(stanovení kroků v měření nebo pozorování).  

Výběrový soubor (vzorek) – je skupina jednotek, které zkoumá. Jejich rozsah je dán 

řešeným úkolem. Účelový výběr se provádí ve známých pospolitostech (např. 

představitelé firem) a závisí pouze na úsudku výzkumníka.  

Měření – proces přiřazování podle určitých pravidel. Používá se při předpokladu následné 

kvantifikace – převod kvalitativních znaků na kvantitativní.  

Předvýzkum – je prováděn na malém vzorku populace. Je testem nástrojů, které mají být 

použity, odhalit chyby a nedostatky. 

Dotazník – písemná forma dotazování. Použité typy dotazníkového šetření: jednorázové, 

monotematické (nenavazuje na již provedený výzkum) a adresné (dotazování pomocí 

technických zařízení). 

Základní druhy otázek:  

Otevřené – volná odpověď respondenta. Uzavřené – mají předem stanovené možnosti 

odpovědí. Aternativní, dichotomickě a selektivní – polytomické výběrové (výběr jedné 

možnosti), polytomické výčtové (výběr více z přeložených alternativ).Polootevřené – 

pokud si tázaný nevybere z nabídnutých možností, zvolí variantu „jiná odpověď“. 

Základní zásady tvorby dotazníku:  

1) Správné určení problému, určení hypotéz a jejich promítnutí v jednotlivých

otázkách.

2) Dobrá znalost prostředí.

3) Účelnost otázek a jejich obsahová a logická struktura.

4) Orientační pilotáž

5) Předvýzkum či pretest pro ověření správných formulací. [28]
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Bezpečnost pracovníků humanitárních a rozvojových organizací

 Tento dotazník má zjistit, jaká jsou nebezpečí ohrožující pracovníky humanitárních/rozvojových 
organizací na misích nebo při poskytování pomoci v zahraničí a vyhodnotit, jaké jsou jejich následky. 
 Předpokládaná doba vyplnění je asi 10-15 minut.

1. Uveďte název organizace:

Slouží pouze pro potřeby zpracování výzkumu.

2. Udál se za posledních 12 měsíců ve vaší organizaci bezpečnostní incident?

Bezpečnostní incidenty typu: útok, krádež,nedovolené vniknutí apod.

Označte jen jednu elipsu.

 ANO Přeskočte na otázku 3.

 NE Přeskočte na otázku 14.

3. Vyberte typ bezpečnostního incidentu.

Zvolte alespoň jednu možnost.

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

 Krádež materiálu/ vybavení

 Nedovolené vniknutí

 Útok na konvoj/ centrum pomoci

 Poškození/zničení zázemí pomoci

 Jiné: 

Uveďte počet těchto incidentů a jejich stručný popis: 
Prosím vyplňte pouze možnosti, které jste uvedli výše. 

4. Krádež materiálu/ vybavení

5. Stručně popište typ incidentu:

Dotazník
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6. Nedovolené vniknutí

7. Stručně popište typ incidentu:

8. Útok na konvoj/ centrum pomoci

9. Stručně popište typ incidentu:

10. Poškození/ zničení zázemí pomoci

11. Stručně popište typ incidentu:

12. Jiné

13. Stručně popište typ incidentu:
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14. Udál se v posledních 12 měsících někomu z angažovaných pracovníků vaší organizace
bezpečnostní incident?

Označte jen jednu elipsu.

 ANO Přeskočte na otázku 15.

 NE Přeskočte na otázku 30.

15. Vyberte typ bezpečnostního incidentu.

Zvolte alespoň jednu možnost

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

 Krádež

 Fyzický útok s následkem zranění

 Fyzický útok bez následku zranění 

 Fyzický útok s následkem smrti

 Sexuální obtěžování

 Znásilnění

 Únos

 Jiné: 

Jaký byl počet těchto bezpečnostních incidentů?
Prosím vyplňte pouze možnosti, které jste uvedli výše.

16. Krádež

17. Stručně popište typ incidentu:

18. Fyzický útok s následkem zranění
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19. Stručně popište typ incidentu:

20. Fyzický útok bez následků zranění

21. Stručně popište typ incidentu:

22. Fyzický útok s následkem smrti

23. Stručně popište typ incidentu:

24. Sexuální obtěžování

25. Stručně popište typ incidentu:

26. Znásilnění

27. Stručně popište typ incidentu:
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28. Únos

29. Stručně popište typ incidentu:

30. Jakým způsobem minimalizujete bezpečnostní rizika pro své pracovníky?

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

 pojištěním

 odborným vzděláváním v oblasti bezpečnosti

 poskytováním vhodného vybavení

 Jiné: 

31. Poskytujete svým pracovníkům školení v oblasti osobní bezpečnosti?

Prosím neplést si s termínem bezpečnost práce.

Označte jen jednu elipsu.

 ANO Přeskočte na otázku 32.

 NE Přestaňte tento formulář vyplňovat.

 Jiné: Přeskočte na otázku 32.

32. Kdo provádí tato školení?

Zvolte alespoň jednu možnost.

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

 Pracovníci vlastní organizace

 Specializovaná agentura

 Pracovníci jiné organizace

 Odborný školitel

 Jiné: 
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33. Komu je toto školení poskytováno?

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

 Všem členům organizace bez výjimky

 Členům působícím aktivně v místech poskytování humanitární pomoci

 Členům působícím na misích v zahraničí

 Vybraným členům

 Náhodným členům

 Dobrovolníkům

 Jiné: 

34. Jak často je toto školení poskytováno?

Označte jen jednu elipsu.

 Jednou celkově

 1x za půl roku

 1x za rok

 1x za pět let

 Nepravidelně

 Jiné: 

35. Co je obsahem školení?
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Seznam oslovených organizací 

Organizace Kontakt Odkaz na internetové stránky  

Adra adra@adra.cz http://www.adra.cz 

Aregua aregua@aregua.cz WWW.AREGUA.CZ 

ARPOK grv@arpok.cz http://www.arpok.cz/index.php/cs-CZ/ 

Archa jan@vyskovsky.cz http://www.archa-hs.cz/ 

Balkánská 

slunečnice 

 jan.haverkamp@ecn.cz http://slunecnice.ecn.cz/ 

Berkat o.,s. berkating@yahoo.com http://www.berkat.cz/ 

Bez mámy kontakt@bezmamy.cz www.bezmamy.cz 

BlueLand gabriela@blueland.cz http://www.blueland.cz 

boNGO klara.borlova@centrum.cz http://www.bongoworldwide.org 

Brontosaurus hnuti@brontosaurus.cz http://www.brontosaurus.cz/ 

Care ČR care@care.cz http://www.care.cz/cz/ 

Centrum na 

rovinu 

dana.feminova@adopceafrika.cz http://www.centrumnarovinu.cz/

Czech hospital info@czechhospital.cz http://www.czechhospital.cz/ 

ČČK hornych.jaroslav@cervenykriz.eu  http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx 

Česko proti 

chudobě 

info@ceskoprotichudobe.cz http://www.ceskoprotichudobe.cz

Člověk v tísni jana.cvachova@clovekvtisni.cz http://www.clovekvtisni.cz/cs 

Development 

worldwide 

svoboda@dww.cz http://www.dww.cz/ 

Diakonie ČCE info@diakonie.cz  http://www.diakonie.cz/ 

Help fot life helpforlife@email.cz www.helpforlife.cz 

Charita Česká 

Republika 

sekretariat@charita.cz http://www.charita.cz/ 

Checomacoco checomacoco@yahoo.com http://www.checomacoco.cz/ 

Inex - sda inexsda@inexsda.cz  http://www.inexsda.cz/cs 

International 

humanity 

International.Humanity@gmail.com http://www.internationalhumanity.cz/ 

Kola pro 

Afriku 

info@kolaproafriku.cz http://www.kolaproafriku.cz 

Lékaři bez 

hranic 

office@lekari-bez-hranic.cz http://www.lekari-bez-hranic.cz/ 

Lungta lungta@lungta.cz http://www.lungta.cz/ 

Maltézská 

pomoc 

nfo@maltezskapomoc.cz http://www.maltezskapomoc.cz/ 

Misijní banka 

ubožáků 

http://www.agapembu.cz/kontakt/ http://www.agapembu.cz/ 

MOST gabriela@protibet.cz http://protibet.cz/ 

Nadace 

mezinárodní 

lékařské 

pomoci 

info@nmlp-cz.org http://www.nmlp-cz.org/ 

Nadace 

světového 

fondu dětí 

info@nsfd-cz.org http://www.nsfd-cz.org/ 

Namasté Nepál 

o.s. 

info@namastenepal.cz http://www.namastenepal.cz/ 

NFDMT 

(Nadační fond 

dětí Matky 

Terezy) 

info@nfdmt-cz.org http://www.nfdmt-cz.org/ 
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Njovu info@njovu.cz http://www.njovu.cz 

Pomoc bez 

hranic 

jan.lauterbach@post.cz http://www.pomocbezhranic.cz/ 

Potala potala@potala.cz http://www.potala.cz/ 

Pro-contact info@pro-contact.cz http://www.pro-contact.cz/ 

Rotary george.podzimek@rotary2240.org  http://www.rotary2240.org/district-2240/cs/ 

SADBA  sadba@sadba.org http://www.sadba.org 

SAMARI samari@samari.cz http://www.samari.cz 

SIRIRI siriri@siriri.org http://www.siriri.org/ 

Surya  jan.tilinger@suryaschool.org http://www.surya.cz/ 

Svět jako 

domov 

nada.dvorakova@quick.cz http://www.svet-domov.org/ 

United vision info@united-vision.org  http://www.united

-vision.org/ 

Veterináři bez 

hranic o.p.s. 

albkat@seznam.cz http://www.vsf-cz.eu/ 

Shinebean iva.simralova@shinebean.org http://www.shinebean.org/ 

Wontanara tana.bednarova@gmail.com http://www.wontanara.cz/ 

Neslyšící s 

nadějí 

organizace.nsn@gmail.com http://neslysicisnadeji.org/ 

Centrum 

dialog 

centrum@centrumdialog.cz http://www.centrumdialog.cz/

Pro-contact adopce@pro-contact.cz http://www.pro-contact.cz/cs 
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Datum a čas 2.7.2014 12:29:32 2.7.2014 12:47:34 2.7.2014 13:43:36 2.7.2014 13:54:08

Název organizace Surya Kola pro Afriku

Bezpečnostní incident, 

jehož cílem byl HP

Popis

Bezpečnostní incident 

jehož cílem byla 

Popis

Jakým způsobem 

minimalizujete 

bezpečnostní rizika pro 

své pracovníky?

pojištěním, odborným 

vzděláváním v oblasti 

bezpečnosti

odborným 

vzděláváním v oblasti 

bezpečnosti

odborným 

vzděláváním v 

oblasti bezpečnosti, 

poskytováním 

vhodného vybavení, 

vyberem pracovniku

budování důvěry, 

častý kontakt, 

nastavení 

kontrolních 

mechanismů,

Poskytujete svým 

pracovníkům školení v 

oblasti osobní 

bezpečnosti?

ANO ANO ANO ANO

Kdo provádí tato školení?
Pracovníci vlastní 

organizace

Pracovníci vlastní 

organizace

Pracovníci vlastní 

organizace, 

Odborný školitel

Pracovníci vlastní 

organizace

Komu je toto školení 

poskytováno?

Členům působícím na 

misích v zahraničí

Všem členům 

organizace bez 

výjimky, Členům 

působícím aktivně v 

místech poskytování 

humanitární pomoci, 

Členům působícím na 

misích v zahraničí

Členům působícím 

na misích v 

zahraničí

Vybraným členům

Jak často je toto školení 

poskytováno?
Jednou celkově Nepravidelně Nepravidelně Nepravidelně
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Datum a čas

Název organizace

Bezpečnostní incident, 

jehož cílem byl HP

Popis

Bezpečnostní incident 

jehož cílem byla 

Popis

Jakým způsobem 

minimalizujete 

bezpečnostní rizika pro 

své pracovníky?

Poskytujete svým 

pracovníkům školení v 

oblasti osobní 

bezpečnosti?

Kdo provádí tato školení?

Komu je toto školení 

poskytováno?

Jak často je toto školení 

poskytováno?

2.7.2014 14:10:47 2.8.2014 17:29:58 2.10.2014 8:58:24 2.10.2014 17:06:37

Njovu Zambia, 

NGO
Samari, o.s. Aregua o.p.s.

pojištěním, odborným 

vzděláváním v oblasti 

bezpečnosti, 

poskytováním 

vhodného vybavení

pojištěním pojištěním nijak

ANO ANO NE NE

Pracovníci vlastní 

organizace, Pracovníci 

jiné organizace, 

Odborný školitel

Pracovníci vlastní 

organizace

Členům působícím 

aktivně v místech 

poskytování 

humanitární pomoci, 

Dobrovolníkům

Členům působícím 

na misích v 

zahraničí

dle potřeby Jednou celkově

Bezpečnostní aspekty odborné přípravy humanitárních pracovníků          Bc. Blanka Korbelová 
Příloha B - Výzkumná část 

12



Datum a čas

Název organizace

Bezpečnostní incident, 

jehož cílem byl HP

Popis

Bezpečnostní incident 

jehož cílem byla 

Popis

Jakým způsobem 

minimalizujete 

bezpečnostní rizika pro 

své pracovníky?

Poskytujete svým 

pracovníkům školení v 

oblasti osobní 

bezpečnosti?

Kdo provádí tato školení?

Komu je toto školení 

poskytováno?

Jak často je toto školení 

poskytováno?

2.10.2014 18:35:45 2.10.2014 21:08:15 2.11.2014 12:26:54 2.12.2014 17:47:30

Czech Hospital MOST, o.p.s. ADRA

Neustále 

vyhodnocovat 

bezpečnostní riziko, 

neupozorňovat na 

sebe

pojištěním

pojištěním, odborným 

vzděláváním v oblasti 

bezpečnosti, 

poskytováním 

vhodného vybavení

neustále se vzájemně 

informujeme o 

nebezpečí

NE NE ANO

Pracovníci vlastní 

organizace

Pracovníci vlastní 

organizace, 

Pracovníci jiné 

organizace

Členům působícím 

aktivně v místech 

poskytování 

humanitární pomoci

Členům působícím 

aktivně v místech 

poskytování 

humanitární pomoci, 

Členům působícím na 

misích v zahraničí, 

Vybraným členům

Nepravidelně Nepravidelně
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Datum a čas

Název organizace

Bezpečnostní incident, 

jehož cílem byl HP

Popis

Bezpečnostní incident 

jehož cílem byla 

Popis

Jakým způsobem 

minimalizujete 

bezpečnostní rizika pro 

své pracovníky?

Poskytujete svým 

pracovníkům školení v 

oblasti osobní 

bezpečnosti?

Kdo provádí tato školení?

Komu je toto školení 

poskytováno?

Jak často je toto školení 

poskytováno?

2.13.2014 9:52:54 2.16.2014 11:24:52 2.16.2014 22:17:11

International 

Humanity

pojištěním, poskytováním 

vhodného vybavení

pojištěním, poskytováním 

vhodného vybavení

odborným 

vzděláváním v oblasti 

bezpečnosti, selekcí 

prioritně 

bezpečnějších 

regionů

NE ANO ANO

Pracovníci vlastní organizace
Pracovníci vlastní 

organizace

Členům působícím aktivně v 

místech poskytování 

humanitární pomoci, Členům 

působícím na misích v 

zahraničí, Dobrovolníkům

Členům působícím 

aktivně v místech 

poskytování 

humanitární pomoci, 

Členům působícím na 

misích v zahraničí

před cestou Jednou celkově

Bezpečnostní aspekty odborné přípravy humanitárních pracovníků          Bc. Blanka Korbelová 
Příloha B - Výzkumná část 

14



Datum a čas

Název organizace

Bezpečnostní incident, 

jehož cílem byl HP

Popis

Bezpečnostní incident 

jehož cílem byla 

Popis

Jakým způsobem 

minimalizujete 

bezpečnostní rizika pro 

své pracovníky?

Poskytujete svým 

pracovníkům školení v 

oblasti osobní 

bezpečnosti?

Kdo provádí tato školení?

Komu je toto školení 

poskytováno?

Jak často je toto školení 

poskytováno?

2.20.2014 17:11:16 2.26.2014 11:36:22

Wontanara ShineBean o.p.s.

Krádež, Fyzický útok s následkem zranění

napadení výtržníky jednoho člena naší 

partnerské organizace v Guineji, okraden o 

vše co měl u sebe (včetně notebooku a 

motorky) - následkem byla otevřená 

zlomenina ruky

napadení nebylo mířeno na něj jako na 

humanitárního/rozvojového pracovníka - 

prostě měl smůlu, že byl v nesprávném čase 

na nesprávném místě

doporučení na základě osobních zkušeností - 

dobrovolníkům

Pouze slovní 

doporučení

ANO NE

Pracovníci vlastní organizace

Dobrovolníkům

Nepravidelně
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Datum a čas

Název organizace

Bezpečnostní incident, 

jehož cílem byl HP

Popis

Bezpečnostní incident 

jehož cílem byla 

Popis

Jakým způsobem 

minimalizujete 

bezpečnostní rizika pro 

své pracovníky?

Poskytujete svým 

pracovníkům školení v 

oblasti osobní 

bezpečnosti?

Kdo provádí tato školení?

Komu je toto školení 

poskytováno?

Jak často je toto školení 

poskytováno?

3.4.2014 9:09:35 3.4.2014 9:14:39 3.4.2014 9:26:48

DWW Bez mámy

Diakonie ČCE - 

Středisko 

humanitární a 

rozovojé pomoci 

(sekce humanitární 

pomoci v ČR)

pojištěním, odborným 

vzděláváním v oblasti 

bezpečnosti

odborným vzděláváním v 

oblasti bezpečnosti

pojištěním, 

odborným 

vzděláváním v 

oblasti 

bezpečnosti, 

poskytováním 

vhodného 

vybavení

ANO ANO NE

Pracovníci vlastní 

organizace

Pracovníci vlastní 

organizace

Členům působícím na 

misích v zahraničí

Členům působícím aktivně 

v místech poskytování 

humanitární pomoci, 

Členům působícím na 

misích v zahraničí, 

Dobrovolníkům

Nepravidelně Jednou celkově
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Datum a čas

Název organizace

Bezpečnostní incident, 

jehož cílem byl HP

Popis

Bezpečnostní incident 

jehož cílem byla 

Popis

Jakým způsobem 

minimalizujete 

bezpečnostní rizika pro 

své pracovníky?

Poskytujete svým 

pracovníkům školení v 

oblasti osobní 

bezpečnosti?

Kdo provádí tato školení?

Komu je toto školení 

poskytováno?

Jak často je toto školení 

poskytováno?

3.4.2014 9:46:30 3.4.2014 18:23:50 3.4.2014 13:55:27

Svět jako domov 

o.p.s.

pojištěním, poskytováním 

vhodného vybavení
pojištěním

NE NE

Bezpečnostní aspekty odborné přípravy humanitárních pracovníků          Bc. Blanka Korbelová 
Příloha B - Výzkumná část 

17



Datum a čas

Název organizace

Bezpečnostní incident, 

jehož cílem byl HP

Popis

Bezpečnostní incident 

jehož cílem byla 

Popis

Jakým způsobem 

minimalizujete 

bezpečnostní rizika pro 

své pracovníky?

Poskytujete svým 

pracovníkům školení v 

oblasti osobní 

bezpečnosti?

Kdo provádí tato školení?

Komu je toto školení 

poskytováno?

Jak často je toto školení 

poskytováno?

3.4.2014 20:13:52 3.4.2014 21:45:55

International Humanity

pojištěním, odborným 

vzděláváním v oblasti 

bezpečnosti, poskytováním 

vhodného vybavení, 

osobnim prikladem

pojištěním, odborným 

vzděláváním v oblasti 

bezpečnosti, poskytováním 

vhodného vybavení, očkování

ANO ANO

Pracovníci vlastní 

organizace
zkušení členové humanitární mise

Všem členům organizace 

bez výjimky

Členům působícím aktivně v 

místech poskytování humanitární 

pomoci, Dobrovolníkům, 

(dobrovolníkům, účastnících se 

mise)

neformalni ad hoc vždy před misí
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Datum a čas

Název organizace

Bezpečnostní incident, 

jehož cílem byl HP

Popis

Bezpečnostní incident 

jehož cílem byla 

Popis

Jakým způsobem 

minimalizujete 

bezpečnostní rizika pro 

své pracovníky?

Poskytujete svým 

pracovníkům školení v 

oblasti osobní 

bezpečnosti?

Kdo provádí tato školení?

Komu je toto školení 

poskytováno?

Jak často je toto školení 

poskytováno?

3.5.2014 22:12:36 3.6.2014 15:55:38 3.15.2014 14:13:20

SIRIRI o.p.s. Nanasté Nepál o.s.Bluelandnc

pojištěním, individuálně dle 

typu pracovníka

pojištěním, odborným 

vzděláváním v oblasti 

bezpečnosti

pojištěním, 

poskytováním 

vhodného vybavení

ANO ANO NE

Pracovníci vlastní organizace Pracovníci vlastní organizace

Členům působícím aktivně v 

místech poskytování 

humanitární pomoci, Členům 

působícím na misích v 

zahraničí

Členům působícím aktivně v 

místech poskytování 

humanitární pomoci, Členům 

působícím na misích v 

zahraničí, Dobrovolníkům

před vycestováním v max. 

možném rozsahu
dle potřeby
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Datum a čas

Název organizace

Bezpečnostní incident, 

jehož cílem byl HP

Popis

Bezpečnostní incident 

jehož cílem byla 

Popis

Jakým způsobem 

minimalizujete 

bezpečnostní rizika pro 

své pracovníky?

Poskytujete svým 

pracovníkům školení v 

oblasti osobní 

bezpečnosti?

Kdo provádí tato školení?

Komu je toto školení 

poskytováno?

Jak často je toto školení 

poskytováno?

3.21.2014 12:27:01 3.21.2014 15:04:43 3.22.2014 0:01:09

Neslyšící s nadějí MBU

Krádež materiálu/ vybavení

Vykradení skladu v AA misijní 

stanici - vesnice Kamsamba - 

Tanzánie.

Uloupen stavební materiál, 

cement, stavební dříví, armovací 

železa, zednické nářadí...

ohrožení ozbrojeným přepadem

Viz popis událostí Report 2013 a 

další, jak už jsem zmiňoval v 

mailech.

www.agapembu.eu (.cz)

odborným 

vzděláváním v oblasti 

bezpečnosti, lidská 

práva - podpora 

znakový jazyk

pojištěním Detailní analýzou okolností

NE NE Otevřenou poradou s partnery

společně - vzájemná 

informovanost

Vybraným členům, MBU o.s.

Nepravidelně
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Obsah školení 

Název 

organizace: Obsah školení 

Surya vysveteleni bezpecnostnich, socialnich, ekonomickych a zdravotnich rizik 

Kola pro 

Afriku 
Důraz na cíl, pro který společně pracujeme. Souvislosti projektu. Kdo všechno, je 

do projektu zapojen - děti pomáhají dětem. Předání zodpovědnosti za dílčí cíle. 

 Anonymní 
Bezpečnost na misích obecně; lokální kontext obecně; bezpečnostní situace v místě 

mise, security plan; první pomoc, evakuace... 
Njovu 

Zambia, NGO Jak se chovat v dané zemi 

Czech 

Hospital 
Mapování situace, čilá komunikace s místními obyvateli, vyhodnocení rizik, každý 

úkol obalený informacemi o možném nebezpečí. 

Wontanara 
předání zkušeností, doporučení ohledně hygieny, cestování a stravování, seznámení 

s místní kulturou, mentalitou, zvyky,.... 

DWW 
Základní principy pobytu, chování a jednání na zahraničních misích, prevence 

zdravotních a bezpečnostních problémů, informace pro řešení případných problémů 

Bez mámy 

Seznámení s kulturou země, jazykem, zvyklostma. Jak předcházet možným 

konfliktům - zejména prevence. Kde se obrátit v případě problémů. Seznámení s 

kontakty našich pomocníků žijících v místě působení. Zdravověda - seznámení s 

tropickými a jinými nemocemi hrozícími v místě působení - prevence, řešení 

nastalého problému. 
Etika, kultura mistni zeme, chovani, zdravotni problematika 

International 

Humanity 

Upozornění na možná rizika týkající se stravování i pitného režimu. Informace o 

místních přenosných chorobách, poučení o práci s HIV pozitivními pacienty, 

malarickými pacienty atp.  

Doporučení týkající se vhodného oděvu s ohledem na místní náboženství aj. 

Drtivá většina účastíků mise jsou lékaři, či dobrovolníci, kteří mají alespoň 

základní zdravotnické vzdělání a v převážné většině i zkušenosti z předešlých misí. 

SIRIRI o.p.s. 

popis reálií v zemi, kde organizace působí, předání veškerých potřebných kontaktů 

v zemi, předání informací o pracovníkovi příslušným úřadům v zemi, informování 

MZV ČR, konzultace s partnery v zemi ohledně bezpečnostní situace, udržování 

trvalého kontaktu po celou dobu pobytu pracovníka v zemi 

Nanasté Nepál 

- seznámení s bezpečnostní situací v cílové zemi 

- seznámení se zvyky a náboženskými úzy místního obyvatelstva, které není 

vhodné porušovat 

- pokyny co dělat v případě nastalé neobvyklé situace 

MBU 

Detailní analýza stavu domorodé populace in loco. Pravděpodobná negativní 

motivace bývalých spolupracovníků, osobní msta, závist, alkohol a drogy mezi 

obyvateli vesnic, Vliv našich aktivit na rodinné klany. Odmítnuté "žádosti" o 

pomoc všeho druhu apod. Aktivity "wachawi" kouzelníků, kterým křížíme plány. 

Už jsme i zažili, že si jeden z propuštěných pracovníků u kouzelníka objednal, aby 

nám "škodil". Je třeba být velmi, velmi obezřetnými protože tito muži ale i také 

ženy, skvěle vládnou smrtelnými jedy...To je na ústní hovor! 
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