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Slovo úvodem
V roce 2011 přibyl v rodině středisek Diakonie ČCE nejmladší a nejmenší
sourozenec – Středisko humanitární a rozvojové pomoci. Vznikli jsme k prvnímu
lednu a fakticky fungujeme až od podzimu 2011.
Zpočátku se budeme zaměřovat více na rozvojovou pomoc než na humanitární akce.
Zatím nás není dost a nemáme dostatečné zázemí na to, abychom rychle spustili
mediální kampaň a bleskově zasáhli v postižené oblasti. Rozvojová pomoc je
stabilnější, cílevědomější a přinejmenším stejně smysluplná. Naším cílem je zaměřit
se na několik zemí, kde budeme dlouhodobě působit.
Určitě se však chceme začít prosazovat mediálně. Chceme, aby se o nás vědělo. I to
je však běh na dlouhou míli. Nejprve začneme mezi členy a příznivci ČCE a dalších
protestantských církví. Považuji za naši službu evangelíkům i dalším, že vytvoříme
několik důvěryhodných a průhledných rozvojových projektů, na které – budou-li chtít
– budou moci přispět.
Mgr. Jan Dus, ředitel Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové pomoci
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Profil organizace
Diakonie Českobratrské církve evangelické (dále jen DČCE nebo Diakonie ČCE) je
druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby a občanskou pomoc
v ČR. Poskytuje pomoc a podporu ve více než 110 zařízeních po celé republice
včetně humanitární a zahraniční rozvojové pomoci.
Diakonie ČCE denně pomáhá v přímé péči tisícům klientů ve složitých životních
situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz
nízkoprahů, azylových domů, chráněných dílen, občanských poraden ad. až po četná
seniorská zařízení či hospic pro umírající. V DČCE pracuje kolem 1500 zaměstnanců
a 1000 dobrovolníků.
Středisko humanitární a rozvojové pomoci (HRP) vzniklo 1.1.2011, fakticky však jeho
činnost začíná až nyní, na podzim 2011. DČCE vytvořila toto středisko proto, že
chtěla dát formu a strukturu svým dosavadním aktivitám humanitární pomoci
a rozvojové spolupráce a dále je rozvíjet.
V oblasti humanitární pomoci se zaměřujeme na pomoc při mimořádných událostech
v ČR, především při povodních (1997; 2002; 2010). V zahraniční oblasti jsme
v minulosti spolupracovali s diakoniemi v Rumunsku (vzdělávání managementu;
kontrola kvality).
Současným nejvýznamnějším projektem rozvojové spolupráce je projekt podpory
sirotků obětí AIDS v Etiopii, na kterém se podílíme společně s evangelickou církví
v Německu a místní diakonií v Etiopii.
DČCE založila HRP především proto, že vidí v členech a přátelích ČCE a dalších
protestantských církví potenciál, který dosud plně nevyužívala – a to jak mezi dárci
tak mezi možnými dobrovolníky. Naším cílem pro období nejbližších dvou let je
vytvořit společně s partnery několik projektů rozvojové spolupráce, které by byly
zajímavé pro skupinu, jež tradičně DČCE podporuje.
Jsme členy platformy FORS a pracovní skupiny „Globální rozvojové vzdělávání“.

Poděkování partnerům
Naším zřizovatelem a hlavním partnerem je Diakonie ČCE.
Již od roku 2008 v Etiopii spolupracujeme s místní organizací DASSC, která je
diakonií Etiopské evangelické církve Mekane Yesus. Dalším naším partnerem pro
tento projekt je sbor Evangelické luterské církve v Bad Salzuflen v Německu.
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Humanitární pomoc v České republice
Diakonie ČCE poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech na území
České republiky již od začátku svého působení. Zareagovala již na první povodně na
Moravě v roce 1997 a to pomocí při odklízení škod prostřednictvím dobrovolníků. Od
té doby se účastní materiální, technickou, finanční a dobrovolnickou pomocí při
jakékoliv mimořádné události. Prozatím se jednalo vždy jenom o povodně.
DČCE pravidelně organizuje přípravné semináře pro své dobrovolníky a vedoucí
pracovníky. Naši dobrovolníci jsou z velké většiny mladí mezi 18-30 lety.
Humanitární pomoc v České republice bude spadat pod DČCE-HRP od ledna 2012.

Povodně 2002, foto: archiv Diakonie ČCE

Osvěta v ČR
V roce 2011 jsme uspořádali několik přednášek na téma rozvojové spolupráce.
Napsali jsme také články do periodika Českobratrské církve evangelické „Český
Bratr“.
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Rozvojová spolupráce v zahraničí
Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci má zkušenost s pomocí
v zahraničí. Před vstupem Rumunska do Evropské Unie jsme podpořili místní
diakonii prostřednictvím seminářů. Pro tamní diakonii zorganizovala Diakonie ČCE
v roce 2008 a 2009 vzdělávací kursy pro vyšší a střední management.
Od roku 2008 podporuje Diakonie ČCE projekt v Etiopii. Společně s místní
křesťanskou organizací a jedním německým sborem poskytujeme podporu sirotkům
AIDS.
Již dvakrát vyhlásila DČCE spolu Nadačním fondem DČCE Velikonoční sbírku
solidarity zaměstnanců. Finanční dary shromažďovali interně dohodnutým způsobem
všechna střediska a školy Diakonie ČCE. V roce 2010 vynesla sbírka 98.313 Kč
a v roce 2011 pak 85.000 Kč. Takto jsme pomohli již 29 rodinám, jejichž otec zemřel
na AIDS.
Na podzim 2011 přešel projekt v Etiopii na Diakonii ČCE – Středisko humanitární
a rozvojové pomoci. To zorganizovalo na přelomu roku, mezi 29.12.2011
a 12.1.2012 cestu do Etiopie. Pětičlenný tým vedl Jan Dus a společně s ním se cesty
zúčastnili čtyři dobrovolníci: Eva Grollová, Ivana Swiatková, Petra Švecová a David
Chudoba.
Cílem cesty bylo navštívit spolu s partnery z německého sboru v Bad Salzuflen
společný projekt na podporu sirotků v Bahir Dar a poté se seznámit s některými
dalšími projekty Etiopské evangelické církve Mekane Yesus. Setkali jsme se
s ženami, které vybudovaly živnost z darů zaměstnanců Diakonie ČCE. Potěšilo nás,
jak efektivně diakonie Etiopské luterské církve s našimi prostředky nakládá.

Na návštěvě u jedné z žen, Bahir Dar, severní Etiopie, zprava doleva: Teshome Tena, David
Chudoba, Petra Švecová, Woode Asharge, Jan Dus.
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