
Příkladná spolupráce České republiky s Dětským fondem OSN (UNICEF)  

Dětský fond OSN - UNICEF – je jedním z hlavních partnerů České republiky v humanitární 
oblasti, který je velmi kvalitní, spolehlivý a ve světě i ČR široce uznávaný. Tradice vzájemné 
spolupráce sahá až do roku 1946, kdy UNICEF pomáhal i v poválečném Československu. 
Z naší země také pocházela dětská kresba, která se stala předlohou vůbec první pohlednice, 
jejímž prostřednictvím UNICEF sbíral prostředky na své aktivity.  

V posledních deseti letech Česká republika s UNICEF spolupracovala v mnoha krizových 
oblastech, od Haiti, přes Irák a Jemen až po africké země Jižní Súdán, Somálsko a 
západoafrickou oblast Sahelu (Burkina Faso, Mali a Niger). VIZ PŘEHLED 

V letech 2017-19 Česká republika poprvé působila také ve Výkonné radě UNICEF, kde se 
zejména zaměřila na aktivní zapojování dětí a žen do snižování rizika katastrof.  

V r. 2020 jsme s UNICEF spolupracovali na odezvě na COVID-19 (příspěvek 10 mil. Kč na 
distribuci vakcín rozvojovým zemím) i v odezvě na konflikty a nucené vysídlení v Burkině 
Faso, Nigeru a Iráku, se zaměřením na výživu a vzdělávání dětí a ochranu žen a dívek před 
sexuálním násilím. VIZ též rozhovor s Ř ORS pro Český výbor UNICEF: 
https://www.unicef.cz/rozhovor-s-reditelem-ors-mzv/?highlight=V%C3%A1clav%20B%C3%A1lek 

Globálním posláním Dětského fondu OSN je ochrana dětí a podpora jejich všestranného a 
zdravého vývoje. UNICEF se zaměřuje na ochranu dětských práv, vzdělávání a zdraví dětské 
populace i podporu zdravého mateřství, na genderovou rovnost a HIV/AIDS u dětí. 
Významná je role UNICEF při poskytování humanitární pomoci – v clustrové koordinační 
struktuře OSN má zodpovědnost za děti, ženy a za sektor vody a sanitace. V odezvě na 
pandemii COVID-19 odvádí UNICEF globálně velmi významnou práci, od masivní distribuce 
ochranných a hygienických prostředků, přes posilování připravenosti zemí na odezvu včetně 
schopnosti léčit a očkovat, až po současnou distribuci a aplikaci vakcín. UNICEF v této souvislosti 
zajišťuje celý řetězec od nákupů/přejímání darovaných kvót od výrobců, přes transport a uložení, po 
vlastní očkování, veřejnou osvětu a mapování účinnosti.  

V těchto dnech MZV ČR přijalo pozvání na virtuální monitorovací cestu do Mali, Malawi a 
Jordánska na projekty UNICEF.  

Zároveň probíhají odborné i veřejné konzultace k přípravě Strategie UNICEF na léta 2022 – 
2025.  

A do třetice připravujeme oslavy 75. narozenin UNICEF, které připadají na 11. prosinec. Při 
té příležitosti představíme působení UNICEF v České republice i spolupráci české vlády i 
veřejnosti s UNICEF ve prospěch dětí v celém světě.   

Spolupráce ČR s UNICEF v humanitární oblasti v letech 2010-20 

Rok Země Projekt Částka(Kč) 

2010 Haiti Zajištění pitné vody po zemětřesení 5.000.000 



2011 Jemen Podpora podvyživených dětí 2.500.000 

2012 Haiti Pomoc s obnovou sanitárních zařízení 
po hurikánu Sandy 

2.500.000 

2013 Somálsko Podpora vzdělávání, výživy a ochrany 
dětí (UNICEF Flagship Project) 

2.000.000 

2014 Irák Příprava na zimu vnitřně vysídleného 
obyvatelstva v důsledku konfliktu  

3.000.000 

2015 Západní Afrika Pomoc obětem epidemie eboly 
(prevence, obnova) 

5.000.000 

2016 Jižní Sudán Příspěvek na projekty UNICEF 
v Jižním Sudánu 

3.000.000 

2017 Irák Ochrana zranitelných nedoprovázených 
dětí a mládeže 

5.000.000 

 

2018 

Niger Výživa a ochrana pro děti, včetně IDPs 
a navrátilců 

10.000.000 

Jižní Súdán Zdravotní a nutriční péče o konfliktem 
postižené ženy a děti (v součinnosti 
s NNO Magna) 

5.000.000 

2019 Irák Obnova péče o těhotné ženy a 
novorozence na osvobozených územích 

10.000.000 

Niger Výživa a ochrana pro děti, včetně IDPs 
a navrátilců 

10.000.000 

2020 Irák Obnova péče o těhotné ženy a 
novorozence na osvobozených územích 

10.000.000 

Burkina Faso, 
Niger 

Výživa a ochrana pro děti, včetně IDPs 
a navrátilců 

20.000.000 

CELKEM   93.000.000 

  

 


