
Příloha č. 1: Příklady zapojení Českého červeného kříže v zahraničí 
 

Tabulka 1 - Vybrané příklady zapojení Českého červeného kříže1 

Země Rok Událost Pomoc 

Haiti 2010 zemětřesení 
zdravotnický materiál a 
zdravotnické pomůcky 

Čína (Sečuán) 2008 zemětřesení finanční pomoc 
Ukrajina 2008 povodně finanční pomoc 

Rumunsko 2008 povodně 
příspěvek na zdravotnický 
materiál 

Barma 2008 cyklon Nargis 
pomoc prostřednictvím 
mezinárodního výboru ČK 

Libanon 2007 
následky občanské 
války 

pomoc obyvatelům 
uprchlického tábora 

Jižní Asie 2007 povodně pomoc Pákistánskému ČP 

Řecko 2007 rozsáhlé požáry 
pomoc zemědělcům (koupě 
traktorů) 

Indonésie 2006 zemětřesení 
pomoc prostřednictvím 
Mezinárodní federace ČK a ČP 

Sýrie 2006 válečný konflikt pomoc uprchlíkům 

Srbsko 
2006, 
2005 

válečný konflikt 
rekonstrukce pavilonu urologie 

Bulharsko 2005 povodně následná pomoc  
Jihovýchodní Asie 2005 zemětřesení, tsunami materiál humanitární pomoci 

Srí Lanka 
2004, 
2005 

tsunami 
 potraviny, léky, zdravotnický 
materiál, hygienické potřeby 

Indonésie 
2004, 
2005 

zemětřesení a tsunami 
humanitární pomoc, balená 
pitná voda cca 4,5 tun 

Slovensko 2004 vichřice v Tatrách finanční pomoc 

Irák 2003 válečný konflikt 
zdravotnický materiál, zařízení 
pro JIP, očkování, dětské 
hračky, trvanlivé nápoje… 

Irán 2003 zemětřesení finanční pomoc 
Afghánistán 2002 válečný konflikt léky 

Peru 2001 zemětřesení 
zdravotnický materiál a 
desinfekční prostředky 

Indie 2001 zemětřesení 
materiální pomoc - skládací 
lůžka a přikrývky 

Polsko 2001 povodně 
materiální pomoc – stany, 
matrace, izolační fólie, dětské 
pleny…) 

USA 2001 teroristický útok finanční pomoc 
 
 

                                                 
1 Upraveno dle webových stránek Českého Červeného kříže; URL: 
http://www.cervenykriz.eu/cz/zahrpomoci.aspx, ze dne 5. března 2010 



Příloha č. 2: Příklady zapojení občanského sdružení ADRA v zahraničí 
 

Tabulka 2 - Vybrané příklady zapojení občanského sdružení ADRA2 

Země Rok Událost Pomoc 

Haiti 2010 zemětřesení 
základní potřeby; výhledově – 
provizorní ubytování a větší 
přísun pitné vody 

Gruzie od 2008  válečný konflikt 
materiální pomoc (matrace, 
deky, nádobí, ohřívače vzduchu, 
hasicí přístroje) 

Barma 2008 cyklón Nargis 
materiální pomoc (stany, 
potraviny, moskytiéry) 

Čína 2008 zemětřesení  
potraviny, pitná voda, stany, 
kuchyňské balíčky, lůžkoviny, 
matrace, moskytiéry… 

Srí Lanka 
od roku 
2008 

dlouholetý válečný konflikt 
zásobování vodou 
v uprchlických táborech 

Rumunsko 2008 záplavy 
distribuce vody, potravin, 
hygienických potřeb 

Řecko 2007 rozsáhlé požáry krmivo pro hospodářská zvířata 

Bangladéš 2007 cyklon Sidr 
potraviny, materiál humanitární 
pomoci 

Nepál 2007 
povodně a následný sesuv 
půdy 

 potraviny, přístřeší, materiál 
humanitární pomoci 

Libanon od 2006 válečný konflikt 
potravinová pomoc, obnova 
přístupu k pitné vodě 

USA 
od 2005 do 

2006 
 hurikán Katrina 

základní a psychologická 
pomoc, pomoc osiřelým dětem 

Pákistán 2005 zemětřesení 
zdravotnická pomoc, materiál 
humanitární pomoci 

Bulharsko 2005 povodně   
revitalizace nemocnice 
St. Anne, materiální pomoc 

Indonésie 
od 2004, 

2006 
tsunami, zemětřesení 

obnova obydlí, zajištění 
vzdělání, vybavení škol 

Indie 
2004, 2007, 

2008 
zemětřesení, tsunami;  
záplavy 

zlepšení životní úrovně, 
zdravotních a hygienických 
podmínek; zabezpečení přístupu 
k pitné vodě, hygienickým 
zařízením  

Thajsko 2004 zemětřesení, tsunami 
výstavba nových domů, obnova 
vodních zdrojů, zdravotní a 
psychická pomoc 

Rusko 2004 teroristický útok v Beslanu 
pomoc psychologům a učitelům, 
posílení pomoci dobrovolníků 

                                                 
2 Upraveno dle webových stránek Občanského sdružení ADRA; URL: 

http://www.adra.cz/adra/cz/projekty/zahranicni-projekty/humanitarni/, ze dne 5. března 2010 

 



Příloha č. 3: Příklady zapojení Charity ČR v zahraničí 

 

Tabulka 3 - Vybrané příklady působení Charity ČR v zahraničí3 

Země Rok Událost Pomoc 
Haiti 2010 zemětřesení finanční pomoc 

Ukrajina 
2009 epidemie chřipky respirátory, vitamíny, léky pro 

dětské domovy a zařízení 

Súdán 2008 ozbrojené konflikty pomoc uprchlíkům 

Bangladéš 
2007 povodně základní životní potřeby, 

výstavba nových domů  

Zambie, Kongo 
od 2006 pomoc osiřelým 

dětem 
adopce na dálku, 
systém vzdělávání dětí 

Mongolsko 
od 2006 sociální projekt vzdělávání sociálních 

pracovníků, pomoc 
mongolskému venkovu 

Pákistán 
2005 zemětřesení distribuce stanů, přikrývek, 

matrací a hygienických potřeb 

Rumunsko 2005 povodně kamna 
Srí Lanka 2005 živelná katastrofa materiální pomoc 

Bulharsko 
2005 povodně potraviny, hygienické balíčky, 

pitná voda a pokrývky 

Jihovýchodní Asie 
2004 tsunami okamžitá pomoc (nákup jídla, 

oblečení, pokrývek, pracovního 
náčiní), psychosociální pomoc  

Indonésie 
2004, 2006 

2009 
zemětřesení okamžitá pomoc a 

psychosociální pomoc 

Irák 
2003 válečný konflikt léky, stavba uprchlických 

táborů, budování provizorních 
přístřeší 

Irán (Bam) 2003 zemětřesení koupě sanitky 

Gruzie 
2002, 2005 zemětřesení, 

povodně 
provizorní kuchyňské vybavení, 
obuv 

Moldavsko 
2001 migrace obyvatelstva pomoc při stabilizaci migrace 

obyvatelstva 

Afghánistán 
2001 válečný konflikt zdravotnická pomoc, distribuce 

léků 

Čečensko 
od 2000 válečný konflikt vzdělávací projekty, pomoc 

sociálně slabým 
Srbsko a 
Černá hora 

od 1990 etnický konflikt rekvalifikační kurzy, asistence 
při vyřizování dokladů 

 

                                                 
3 Upraveno dle webových stránek Charity ČR; URL: 
http://www.charita.cz/article.asp?nArticleID=1124&nDepartmentID=401&nLanguageID=1, ze dne 
5. března 2010 



Příloha č. 4: Příklady zapojení organizace Hand for Help v zahraničí 

 

Tabulka 4 - Vybrané příklady zapojení organizace Hand for Help4 

Země Rok Událost Pomoc 
Haiti 2010 zemětřesení mobilní nemocnice 
Zambie 2008 sociální projekt zvýšení úrovně chirurgické péče 
Gruzie 2008 válečný konflikt dostavba střediska Hospital Unit Gruzie 
Pákistán 2006,2007 zemětřesení mobilní pediatrické jednotky  
Afghánistán 2007 vojenské nepokoje vybudování Hospital Unit 

Bangladéš 2007 
povodně zásobování pitnou vodou a fungováni 

zdravotnického týmu 

Keňa 2006 
sociální projekt vybavení zdravotního střediska Rusinga 

Island, spolupráce s humanitárním 
centrem NAROVINU 

Slovensko 2005 
povodně pomoc zdravotnického a kynologického 

týmu 

Srí Lanka 2005 
tsunami vybudování gynekologicko-porodnické 

jednotky 
Irán 2003 zemětřesení základní potraviny, materiální pomoc 
Turecko 1999 zemětřesení záchranné práce v Uzmutu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Upraveno dle webových stránek Organizace Hand for Help; URL: http://www.handforhelp.cz/uzavrene-
projekty-c31.htm, ze dne 5. března 2010 



Příloha č. 5: Příklady zapojení organizace Člověk v tísni v zahraničí 

 

Tabulka 5 - Přehled vybraných projektů organizace Člověk v tísni5 

Země Rok Událost Pomoc 

Haiti 
2010 zemětřesení vyslání lékařského a 

pohotovostního týmu 

Afghánistán 
2008 oblasti postižené suchem a 

potravinou krizí 
základní životní potřeby 

Barma 
2008 cyklon Nargis základní životní potřeby, 

psychosociální služby 

Kambodža 
2008 válečný konflikt, nepokoje zlepšení úrovně zdravotních 

center 
Libanon 2006-2008 válečný konflikt sociální pomoc 
Angola od 2006 válečný konflikt zaměření na sektor školství 

Gruzie 
2005-2008 občanská válka, migrace 

obyvatelstva 
ekonomický rozvoj 

Srí Lanka 
2004 tsunami, občanské nepokoje základní životní potřeby, 

zlepšení životních podmínek 

Irák 
2003-2008 válečný konflikt obnova zničených školských 

a zdravotnických zařízení 
Namibie 2003 humanitární katastrofa poskytování sociální péče 

Afghánistán 
2000-2008 válečný konflikt, záplavy, 

zemětřesení 
obnova území, zvyšování 
vzdělání 

Čečensko 
2000-2005 válečný konflikt zabezpečení potravin, 

hygienických prostředků 

Arménie 
1988, 
1998, 

2003-2010 

zemětřesení, migrace materiální pomoc, investice 
do opravy škol a veřejně 
prospěšných staveb 

 

                                                 
5 Upraveno dle webových stránek Organizace Člověk v Tísni; URL: 

http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=396, ze dne 7. března 2010 

 


