
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
Léčíme děti v nouzi bez ohledu na to, kde žijí. 
Naše zdravotnické týmy ročně pomohou více než 
100 000 pacientům. V MAGNA nemocnicích zajišťujeme 
dětem základní zdravotní péči i specializovanou léčbu. 
Zachraňujeme dětské životy. Díky vám.

Humanitární organizace MAGNA vznikla v roce 2001, kdy jsme pragmaticky 
a s velkým nasazením řešili pandemii HIV/AIDS v Kambodži. Jako jedni z prvních 
jsme začali podávat život zachraňující ARV léčbu dětským pacientům s HIV/AIDS. 
Od té doby zakládáme zdravotnické mise na záchranu dětských životů 
a zmírňování utrpení těch, kteří jsou v nouzi.

— Jsme tam, kde je třeba.
— Jsme nezávislá, apolitická humanitární organizace.
— Pracujeme efektivně, pružně a záleží nám na výsledcích.

Konflikty a nejistá politická situace mají ničivý vliv na obyčejné lidi, především 
na děti. Potýkají se s násilím, nuceným útěkem z domova, epidemiemi, 
hladověním i psychickými traumaty. Chybí jim přístup k základní lékařské péči.

Každý rok umírají v důsledku násilných konfliktů, epidemií a přírodních katastrof 
miliony lidí, zejména ženy a děti. Většinu úmrtí způsobuje nedostatek potravin, 
léků, zdravotníků nebo nedostatečná prevence.

NAŠE TÝMY POSKYTUJÍ:

zdravotní pomoc
— konzultaci s lékařem
— zdravotní péči v nemocnicích
— nutriční péči
— očkování
— chirurgické zákroky
— bezpečný porod a péči o novorozence
— terapeutickou péči

materiální pomoc
— léky
— zdravotnické vybavení a materiál
— stravu
— přístřešky
— výstavbu zdravotnickych zařízení

INDIE

NEPÁL

MYANMAR

VIETNAM
KAMBODŽA

V roce 2016 MAGNA stále 
reaguje na naléhavé potřeby lidí 
nakažených HIV/AIDS a trpícich 
dětskou podvýživu.

 5 terapeutických výživových 
center

 Psychosociální a lékařska 
pomoc 1 700 dětí žijících 
s HIV/AIDS

 Komplexní zdravotní, sociální 
a institucionální péče 40 
sirotkům s HIV/AIDS

KONGO

MAGNA v Kongu dlouhodobě přispívá ke snižování nemocnosti 
a úmrtnosti matek a dětí mladších 5 let. V roce 2016 působilo ve 
vybraných zdravotnických zařízeních v Kinshase 839 MAGNA pracovníků, 
kteří primárně poskytovali zdravotní péči a psychosociální podporu 
obětem SGBV a léčbu akutní dětské podvýživy. Avšak také díky nim měli 
matky a děti lepší a kvalitnější přístup k základní zdravotní péči.

JIŽNÍ SÚDÁN

KEŇA

UPRCHLICKÁ KRIZE, BALKÁN

MAGNA v roce 2016 byla největším poskytovatelem zdravotní péče 
a oficiálním partnerem Chorvatska na poskytování zdravotní péče 
v táborech Opatovac a Slavonski Brod. Mezi nejčastější zdravotní problémy 
patřilo onemocnění dýchacích cest, průjmy, poranění nohou, podchlazení, 
ale i zhoršení a komplikace vyplývající z chronických onemocnění.

 Ošetrených 35 000 pacientov
 Distribúcia materiálni pomoci — oblečení, sušené mléko, stany, deky
 150 zdravotníků v terénu

SÝRIE

V roce 2016 jsme podpořili 
7 zdravotnických zařízení v regionech 
kontrolovaných syrskými opozičními 
silami. Na dálku jsme poskytli 
podporu syrským lékařským sítím 
a podpořili vznik zdravotnických 
zařízení ve válkou nejpostiženějších 
oblastech. Tento program řídíme 
ze sousedních zemí (Turecko 
a Libanon), odkud distribuujeme léky 
a zdravotnický materiál, na dálku 
vzděláváme zdravotníky v Sýrii, 
poskytujeme technické poradenství 
a finanční podporu na pokrytí 
provozních nákladů.

 7 podpořených nemocnic
 74 034 ambulantních konzultací
 4 588 chirurgickych zákroků 

a traumatologických ošetření

Jsme tam, kde je nás nejvíc 
potřeba. V terénu máme víc než 
800 pracovníků, kteří zachraňují 
dětské životy v místech největších 
humanitárních katastrof, jako jsou 
Sýrie nebo Kongo.

ZAMĚSTNANCI A DOBROVOLNÍCI
Práce organizace MAGNA závisí́ na odhodlání, obětavosti a těžké náročné práci lidí, kteří́ se 
podílejí́ na výkonu projektů přímo v terénu. Působí́ v nelehkých podmínkách v zemích trpících 
extrémní́ chudobou, válečnými a poválečnými traumaty, HIV/AIDS, podvýživou nebo následky 
přírodních katastrof. Jejich mise/projekty v každé́ zemi trvají́ obvykle 9 až̌ 12 měsíců̊. Náklady 
spojené́ s jejich prací́ jsou hrazeny a dostávají́ měsíční́ odměnu, která́ se odvíjí́ od předchozích 
pracovních zkušeností́ z terénu a na rozsahu jejich projektové odpovědností.
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MAGNA reaguje na světové humanitární krize efektivním využitím 
prostředků. 100 % z Vašich darů využíváme na naše programy, které 
přímo pomáhají obětem humanitárních krizí. Jako MAGNA dárce 
přispíváte na zdravotní pomoc dětem a jejich rodinným příslušníkům, 
kteří ji nutně potřebují.
JAK TO DĚLÁME?
MAGNA realizuje svou pomoc přímo, primárně buduje vlastní týmy a nevyužívá dalších subjek-
tů. MAGNA týmy poskytují zdravotní péči, organizují školení zdravotního personálu i v komu-
nitách a reagují na potřeby okamžité pomoci, stejně jako na dlouhodobé humanitární krize. 
MAGNA využije Vámi svěřené peníze přímo pro své projekty.

KDO FINANCUJE MAGNA ČR?
MAGNA v ČR získavá prostředky od soukromých dárců, některé humanitární projekty jsou fi-
nancované z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR. V roce 2016 tvořily příjmy od soukro-
mých darců 20% z celkových příjmů MAGNA ČR.

PROVOZ A AKTIVITY MAGNA ČR V ROCE 2016
V roce 2016 obdržela MAGNA v ČR finanční dary od soukromých dárců ve výši 2,1 mil. Kč, což 
představuje 122% nárůst oproti roku 2015. Na růstu darů v roce 2016 se významně podílí dar 
MAGNA partnera určený přímo na provoz a rozvoj organizace. Z veřejných zdrojů obdržela 
MAGNA ČR v roce 2016 6,2 milionů Kč, tyto prostředky byly zcela použity na realizaci humani-
tární a zdravotnické pomoci a rozvoje práce dobrovolníků. Jedná se o nárůst o 200% proti výši 
veřejných zdrojů v roce 2015.

KAM PENÍZE SMĚŘUJÍ?
Více jak 85% zdrojů MAGNA ČR 2016 byla použita na realizaci humanitární a zdravotnické po-
moci, na rozvoj dobrovolnické práce a na podporu realizace programů MAGNA z centrály v Praze. 
Náklady na rozvoj dárcovství a běžný provoz činily v roce 2016 1,47 mil. Kč, zhruba o 75% více než 
v roce předchozím. Tento nárůst souvisí s rozhodnutím organizace věnovat se intenzivně rozvoji 
dárcovství s využitím daru od MAGNA partnera, určeného na tento účel. Fundraisingové investice 
do dárcovských programů, které jsou zaměřeny nejen na okamžitý příjem darů na aktuální krizo-
vou pomoc, ale také na rozšiřování dárcovské základny umožní v příštích letech stabilní, okamži-
té a rozsáhlejší financování pomoci v budoucích humanitárních krizích. Celkově tvořily náklady 
na provoz organizace a rozvoj dárcovství necelých 15% celkových nákladů roků 2016, pak náklady 
na rozvoj dárcovství činily 9 %, náklady na provoz kanceláře pak 6 %.
Díky štědrosti podporovatelů i z České Republiky jsme mohli v roce 2016 zajistit přímou pomoc 
státisícem dětem a jejich rodinným příslušníkům. MAGNA ČR podpořila v roce 2016 projekty 
v Sýrii, Kambodži, Kongu, Jižním Súdánu a Uprchlické krize částkou 8,01 milionu Kč. Aktuálně 
MAGNA ČR pokračuje v podpoře projektů a své aktivity jsme v roce 2017 rozšířili také do Iráku.

FINANČNÍ DARY (v Kč) 2016 2015

Soukromé dary 2 134 303 957 318

Soukromé dary (bez veřejných sbírek) 2 097 192 943 659

Veřejné sbírky 37 111 13 659

Veřejné zdroje 6 190 546 2 000 000

Ministerstvo zahaničních vecí ČR 2 500 000 2 000 000

Ministerstvo zahaničních vec SR 3 453 859 0

Európska komise 236 687 0

Dotace z partnerské organizace MAGNA SK 2 035 070 847 232

Ostatní zdroje 5 638 5 525

SPOLU 10 365 556 3 810 075

VYUŽITÍ DARŮ (v Kč) 9 966 628 3 682 708

Humanitární a zdravotnická pomoc (ze soukromých darů) 2 151 176 1 325 090

Kambodža 80 704 267 727

Kongo 1 144 681 0

Nepál 0 210 132

Uprchlická krize 148 890 0

Jižní Súdán 0 847 231

Syrie 776 901 0

Humanitární a zdravotnická pomoc (z veřejných zdrojů) 5 863 859 2 000 000

Jižní Súdán 0 2 000 000

Syrie 5 863 859 0

Podpora programů a misí 241 148 54 426

Rozvoj práce dobrovolníků 236 689 0

Provoz a rozvoj organizace v ČR 1 473 756 303 192

DARY VYUŽITÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH (v Kč) 398 928 127 367
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Kancelář: Belgická 23, 120 00 Praha 2, Česká republika
Sídlo: Na Petřinách 2, 162 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: 777 605 033, Email: komunikace@magna.org
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