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MILÍ 
PŘÁTELÉ,
v roce 2018 
byla reakce 
na okamžité 
situace nadále 
hlavní součástí 
naší práce: 
od reagování na 
epidemie, jako je 
cholera v Jižním 
Súdánu, přes 
lékařskou pomoc 
obětem násilí 
v oblasti Kasai 
v Demokratické 
republice Kongo, 
až po poskytování 
pomoci lidem 
prchajícím před 
válkou v Libanonu 
a Iráku.

Celé komunity zaplatily životy, utr-
pěly zranění a miliony lidí uprch-
lo ze svých domovů při hledání 
bezpečí.

V reakci na základní zdravotní 
potřeby, podvýživu a propuknutí 
infekčních chorob, MAGNA poskyt-
la zdravotní péči těm, kteří se ocitli 
v extrémní nouzi, protože místní 
zdravotnické systémy se zhrouti-
ly a životní podmínky pro lidi se 
zhoršily.

V Konžské demokratické republice 
je násilí přítomné po celé zemi. 
Množství konfliktů uniká pozor-
nosti mezinárodního společenství 
nebo médií. Jedním z nich byl 
i konflikt v regionu Kasai, který 
způsobil vysídlení 1,5 milionu lidí. 
Naše týmy byly schopny zasáhnout 
a objevili jsme zde mimořádně vy-
soký počet obětí sexuálního násilí. 
Naše týmy rovněž zajistily pomocí 
mobilních klinik i základní zdravot-
ní péči.

Naše týmy v roce 2018 pomáhali 
u téměř 2570 porodů, zejména 
podporou porodnic v Sýrii, kde 
ženy mají jen několik málo mož-
ností na bezpečný porod.

Masivní imunizační kampaně proti 
spalničkám a choleře poskytly 
naše týmy v Jižním Súdánu, kde se 
lidé stále nacházejí v táborech pro 
vnitřně vysídlené. Více než 61 000 
dětí a žen bylo očkovaných v prů-
běhu roku 2018.

MAGNA zůstává jedním z nej-
větších poskytovatelů zdravotní 
pomoci pacientům s HIV / AIDS 
v Kambodži. Naše týmy zde pod-
porují 6 klinik a poskytují péči více 
než 1 500 dětem a adolescentům 
žijícím s virem HIV.

Jsme velice vděčni všem našim 
dárcům, kteří nám umožňují dělat 
naši práci a všem MAGNA terén-
ním pracovníkům, kteří poskytují 
svůj čas a zručnosti na pomoc dru-
hým, někdy se značným rizikem 
pro sebe.

Martin Bandžák 
zakladatel a ředitel

Denisa Augustínová 
zakladatelka a vedoucí operační 
sekce
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Aktivity 
MAGNA 
v roce 
2018
Velkorysé příspěvky od 
individuálních dárců, 
korporací, nadací a institucí 
umožnily organizaci MAGNA 
uskutečnit a realizovat 
projekty popsané v této sekci. 
Stručné informace o našich 
aktivitách v jednotlivých zemích 
naleznete na následujících 
stranách. Pokud máte zájem 
o komplexnější informace, 
navštivte naši webovou stránku 
www.magna.org.

V roce 2018 MAGNA týmy poskytovaly 
zdravotní a humanitární pomoc 
lidem, kteří čelili extrémním potížím 
v 6 zemích světa.
 
V roce 2018 byla reakce na 
okamžité situace nadále hlavní 
součástí naší práce: od reagování 
na epidemie, jako je cholera 
v Jižním Súdánu, lékařské 
pomoci obětem násilí v oblasti 
Kasai v Demokratické republice 
Kongo, poskytování pomoci lidem 
prchajícím před válkou v Libanonu 
a Iráku, ošetřování dětí a jejich 
rodin po celém světě a vynaložení 
veškerého úsilí na zlepšení péče 
o pacienta bez ohledu na to, kde 
pracujeme.

202 000 
ambulantních konzultací

5 725 
těžko podvyživených dětí v programech výživy

2 570 
asistovaných porodů (včetně císařských řezů)

1 034 
hospitalizovaných pediatrických pacientů

1 750 
dětí léčených v HIV/AIDS programech
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KDO JE 
MAGNA
Jsme 
zdravotnická 
humanitární 
organizace.
MAGNA působí mezinárodně 
a poskytuje pomoc dětem a je
jich rodinám v nouzi, včetně 
obětí přírodních katastrof, válek 
a konfliktů. V térénu máme lé
kaře, zdravotníky, ale i technické 
a jiné odborníky, kteří zajišťují 
humanitární pomoc a pomáhají 
léčit děti a jejich rodiny.

Organizace byla založena v roce 
2001 na Slovensku – Martinem 
Bandžákem a Denisou Augustí
novou – a na základě jejich přímé 
zkušenosti s epidemií AIDS 
v Kambodži začala poskytovat 
zdravotní pomoc obětem kata
strof po celém světě. Prostřed
nictvím MAGNA nemocnic zajiš
ťujeme dětem a jejich rodinám 
zdravotní péči, léky a jídlo.

PACIENT JE U NÁS 
NA PRVNÍM MÍSTĚ

Zdravotnické projekty jsou za-
měřené především na záchranu 
životů a zmírnění utrpení těch, 
kteří jsou v nouzi. Ozbrojené kon-
flikty a nestabilní politická situace 
mají zničující vliv na obyčejné lidi. 
Běžnými následky, často spoje-
nými s nedostatečnými lokálními 
zdravotnickými službami, jsou 
přímé násilí, nucené vysídlování, 
epidemie, hladovění a psychická 
traumata. Poskytování zdravotní 
pomoci obětem konfliktů a krizí je 
pro pracovníky MAGNA hlavní prio-
ritou. Utrpení spojené s infekčními 
nemoceni, které jsou ze strany 
místních struktur zanedbávány, je 
další z hlavních oblastí programo-
vého zaměření MAGNA.
Organizace si klade za cíl poskyt-
nout adekvátní ošetření a péči 
lidem postiženým chorobami jako 
HIV/AIDS, cholera, malárie a další. 
MAGNA také reaguje na potřeby 
lidí, kteří nemají přístup k základní 
zdravotnické péči a pomáhá obě-
tem přírodních katastrof.

PŘI NAŠÍ PRÁCI DODRŽUJEME 
TYTO PRINCIPY

Nezávislost: MAGNA pracu-
je v souladu se svými vlastními 
zásadami. Aktivity MAGNA nejsou 
v žádném případě ovlivněné poli-
tickými subjekty ani vnitřní nebo 
zahraniční politikou konkrétní 
vlády.
Nestrannost: MAGNA pracuje 
s přísným respektem politické 
a náboženské neutrality a nestran-
nosti.
Nediskriminace: MAGNA neak-
ceptuje žádnou formu diskrimi-
nace na základě rasy, pohlaví, 

etnického původu, náboženství, 
národnosti, přesvědčení nebo soci-
ální třídy.
Volný a přímý přístup k obě
tem: MAGNA svoji činnost zaklá-
dá na potřebě volného přístupu 
k obětem a plné nezávislosti ve 
svých projektech. MAGNA se snaží 
získat všechny potřebné prostřed-
ky k dosažení tohoto cíle. Organi-
zace řadí distribuci svých zdrojů 
přímo, aby zajistila, že zasáhnou 
většinu cílových skupin obyvatel-
stva.
Etika: MAGNA zakládá svoji čin-
nost na legálních a spravedlivých 
postupech, které se řídí etickými 
principy, včetně nevyužívání dětí 
a dodržování klíčových sociálních 
práv.
Profesionalita: Konceptualizace, 
implementace, řízení a hodnocení 
programů MAGNA vždy probíhá 
na vysoké úrovni profesionality. 
MAGNA využívá svoje zkušenosti 
s cílem maximalizovat efektivitu 
a zdroje.
Protikorupčné jednání: MAGNA 
odmítá přímo nebo nepřímo pod-
porovat podvodné jednání a zava-
zuje se při vykonávání svých aktivit 
minimalizovat rizika korupce.
Transparentnost a odpověd
nost: MAGNA se zavazuje plně 
a transparentně přistupovat ke 
svým příjemcům, partnerům a fi-
nančním dárcům tak, že poskytuje 
přístup k informacím o přidělování 
a správě finančních prostředků. 
Organizace se zavazuje zajistit 
všechny potřebné nástroje na za-
bezpečení správného řízení svých 
činností.
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KDE 
PRACUJEME

Nikaragua

Haiti

MAGNA je tvořena ze 
čtyř samostatných 
asociovaných 
organizací (Slovensko, 
Česká republika, 
Rakousko, USA), které 
jsou právně nezávislé, 
mají své vlastní členy, 
financování, vnitřní 
organizaci a nesou 
název MAGNA.

Operační středisko organizace 
MAGNA má sídlo na Slovensku 
a je zodpovědné za organizování, 
plánování a realizaci humanitár
ních aktivit organizace MAGNA 
ve světě.
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Aktuální mise

Bývalé mise

Kambodža

Filipíny

Vietnam

Nepál

Indie

Keňa

Uprchlická krize — 
Chorvatsko, Srbsko, 

Maďarsko

Myanmar

Jižní Súdán

Konžská 
demokratická 
republika

Sýrie

Irák

Libanon
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JAKÝM 
TÉMATŮM 
SE 
VĚNUJEME
Každý rok umírají 
v důsledku násil
ných konfliktů, 
epidemií a pří
rodních katastrof 
miliony lidí, pře
devším žen a dětí. 
Většinu úmrtí 
způsobuje nedo
statek potravin, 
léků, zdravotníků 
nebo nedostateč
ná prevence.
Podlomené zdraví ohrožuje 
šanci lidí na lepší život. MAGNA 
pomáhá těm, kteří dlouhodobě 
trpí nebo se vzpamatovávají 
z konfliktů a katastrof. 
Snižujeme rizika onemocnění 
a okamžitě je léčíme.

LÉČBA, SE KTEROU SI 
PORADÍME

Podvýživa
Každé 13. dítě na naší planetě trpí 
hladem. Nejvíce dětí ohrožených 
podvýživou je v Asii a Africe. Ne-
mají přístup k dostatečně kaloric-
ké stravě na to, aby se jejich tělo 
mělo možnost řádně rozvíjet.

Zdraví matky a dítěte
Odhaduje se, že 99 % žen, které 
umírají při porodu nebo kvůli kom-
plikacím souvisejícím s těhoten-
stvím, žije v rozvojových zemích. 
Většině těchto úmrtí je možné 
předcházet.

HIV/AIDS
Na konci roku 2018 žilo přibliž-
ně 36,9 milionu lidí s virem HIV, 
většina z nich v subsaharské Africe. 
I když dosud není známý žádný lék 
na léčbu HIV/AIDS, jejich kombi-
nace, známá jako antiretrovirotika 
(ARV), umožňují pacientům žít 
delší a zdravější život.

Cholera
Cholera nejčastěji ohrožuje negra-
motné a chudé lidi žijící v okolí 
znečištěných vod, kteří vodu před 
konzumací nepřevaří. Bez lékařské 
pomoci přichází smrt do několika 
hodin od vypuknutí symptomů.

Malárie
Malárie není nijak náročná na léč-
bu. Často je však bohužel překáž-
kou nedostatečný přístup k nej-
účinnějším léčebným postupům. 
Až 90 % všech úmrtí způsobených 
malárií se vyskytuje v Africe. Im-
pregnované sítě proti komárům 
jsou pro mnoho lidí drahé a nedo-
stupné.

Spalničky
Spalničky jsou jednou z hlavních 
příčin úmrtí malých dětí. V dnešní 
době již existuje bezpečná a nákla-
dově efektivní vakcína. Díky velkým 
očkovacím kampaním se také vý-
razně snižuje počet případů úmrtí 
způsobených spalničkami.

Mentální zdraví
Lidé, kteří prožili děsivé události, 
jako jsou přírodní katastrofy nebo 
ozbrojené konflikty, se potýkají 
s těžkými duševními následky. 
Deprese a úzkosti je v okamžiku, 
kdy musí podniknout kroky na 
záchranu vlastní rodiny, značně 
paralyzují.

Sexuální násilí
MAGNA poskytuje zdravotní péči, 
prevenci sexuálně přenosných 
infekcí a psychosociologickou a so-
ciální podporu pacientům, kteří 
se stali oběťmi sexuálního násilí.

UDÁLOSTI, PŘI KTERÝCH 
ZASAHUJEME

Přírodní katastrofy
Zemětřesení, tsunami nebo cyklón 
mohou mít na obyvatelstvo ničivý 
vliv. Výrazně narušený může být 
v tuto dobu i přístup obyvatelstva 
k zdravotní péči.

Uprchlíci a vysídlenci
Více než 68,5 milionů lidí na celém 
světě bylo donuceno k vysídlení. 
Velká část našich aktivit v terénu 
se zaměřuje na uprchlíky a vysíd-
lence v rámci jedné země.

Epidemie
Epidemie cholery nebo spalniček 
se po vypuknutí může rychle šířit 
a mít smrtelné následky. Malárie 
je v mnohých zemích endemická. 
Miliony lidí na světě žijí s HIV/AIDS.

Války a konflikty
Poskytujeme zdravotní péči lidem 
žijícím v oblastech, kde zuří války 
a ozbrojené konflikty, jako napří-
klad Jižní Súdán, Irák a Sýrie.
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GLOBÁLNÍ 
MAGNA 
FINANCE
Vaše dary každo
ročně pomáhají 
realizovat tisíce 
konzultací, po
skytují život za
chraňující léčbu 
a očkovací vak
cíny.
Na začátku svého vzniku se 
MAGNA dobrovolně zavázala, že 
použije minimálně 80 % získaných 
prostředků na realizaci projektů 
a jenom 20 % použije na získávání 
dárců a zajištění chodu organiza-
ce. Využívání prostředků MAGNA 
je přísně kontrolováno a audity 
finančních zpráv jsou veřejně do-
stupné.

Celosvětové příjmy MAGNA v roce 
2018 dosáhly 2 407 009 €. Díky 
podpoře soukromých dárců, mů-
žeme rychle a nezávisle zasahovat 
v době humanitárních katastrof. 
V roce 2018 dosáhl podíl soukro-
mých darů 26 %.

V roce 2018 poskytovala MAGNA 
zdravotnickou a humanitární po-
moc v 6 zemích světa a vynaložila 
2 201 677 € (90 %) k provozování 
programů. Náklady na komunikaci 
s dárci a administrativu dosáhly 
231 555 € (10 %).

ODKUD POCHÁZEJÍ PENÍZE?

V roce 2018 pocházelo ze soukromých zdrojů 26% příjmů MAGNA. 
Umožnilo to více než 60 tisíc individuálních darů. Mezi veřejné institu-
ce poskytující financování MAGNA projektů patřily kromě inýho hlavně 
vlády Slovenska a České republiky, agentury OSN jako UNICEF, WFP, 
OCHA, UNFPA.

 Dary od soukromých dárců 26 %
 Příjem od veřejných institucí 73 %
 Ostaní 1 %

KDE SE PENÍZE POUŽILI?

 Afrika 51 %
 Střední Východ 28 %
 Asie 20 %
 Evropa 1 %

Veřejné instituce – 73 % celkového příjmu

 Slovakaid 30 %
 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 23 %
 Instituce OSN (UNICEF, WFP, OCHA, UNFPA) 47 %
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Největší kategorie výdajů je určena 
na personální náklady: 54 procent 
výdajů zahrnuje všechny náklady 
související s místními a také me-
zinárodními zaměstnanci (včetně 
letenek, pojištění, ubytování atd.).

Kategorie zdraví a výživu zahrnuje 
léky a zdravotnické vybavení, vak-
cíny, poplatky za hospitalizaci a te-
rapeutické jídlo. Dodávka těchto 
materiálů je zahrnuta v kategorii 
doprava a skladování.
Logistika a sanitace zahrnuje sta-
vební materiály a vybavení zdra-
votnických center, sanitární a lo-
gistické potřeby. Kategorie ostatní 
zahrnuje například granty pro 
externí partnery a daně.

JAK SE PENÍZE POUŽILY?

Celkové výdaje

 Sociální mise 90 %
 Získávání finančních prostředků 6 %
 Management a obecná zpráva 4 %

Sociální mise – 90 % celkového výdaje

 Výdaje na program 94 %
 Podpora programu 5 %
 Ostatní humanitární činnosti 1 %

Výdaje na program podle druhu

 Personální 54 %
 Zdraví a výživa 19 %
 Přeprava tovaru a skladování 11 %
 Výdaje na kanceláře 10 %
 Logistika a sanitace 3 %
 Komunikace 1 %
 Ostatní 2 %
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FINAN-
COVÁNÍ 
MAGNA 
Z ČESKÉ 
REPUBLIKY
Příjmy MAGNA z České republiky 
v roce 2018 dosáhly 17,4 mil Kč. 
Díky podpoře soukromých dár-
ců, můžeme rychle a nezávisle 
zasahovat v době humanitárních 
katastrof. V roce 2018 dosáhl podíl 
soukromých darů 30 %.

V roce 2018 podpořila MAGNA 
České republiky zdravotnickou 
a humanitární pomoc v 6 ze-
mích světa a vynaložila 13 mil Kč 
(75 %) k provozování programů. 
Náklady na komunikaci s dárci 
a administrativu dosáhly 4,4 mil 
Kč (25 %).

PŘÍJMY

 Soukromé dary a veřejné sbírky 5 %
 Soukromé dary – provoz a rozvoj kanceláře 25 %
 Dary v rámci MAGNA sítě 13 %
 Veřejné zdroje 57 %

VÝDAJE

 Humanitární a zdravotnická pomoc 75 %
 Provoz kanceláře, rozvoj organizace 
 a fundraising, PR a marketing 25 %

Humanitární a zdravotnická pomoc podle jednotlivých zemí – 75 % 
celkového výdaje

 Irák 35 %
 Jižní Súdán 4 %
 Kambodža 8 %
 DR Kongo 2 %
 Libanon 3 %
 Sýrie 41 %
 Podpora programů a misí 7 %
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MAGNA 
VE SVĚTĚ 
V ROCE 
2018
MAGNA v roce 
2018 spolupra
covala s více než 
500 pracovníky 
v terénu, kteří  
poskytovali  
lékařskou pomoc 
a sociální asisten
ci dětem a jejich 
rodinám  
v 6 zemích světa.
Operační středisko organizace 
MAGNA má sídlo na Slovensku a je 
zodpovědné za organizování, plá-
nování a realizaci zdravotnických 
a humanitárních aktivit.
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V roce 2018 MAGNA spustila 
fungování mobilního týmu pro 
reprodukční zdraví a podpořila 
porodní kliniku nemocnice Al Batool 
v jedné z nejvíce postižených částí 
Mosulu, v provincii Ninewa v Iráku.

Jedná se o nejvíce zničenou oblast 
Iráku během konfliktu s Islámským 
státem (ISIS). Poskytovaly jsme 
potřebné zdravotní služby ženám, 
novorozencům a dětem, včetně 
gynekologických konzultací, kon-
zultací plánovaného rodičovství, 
jakož i předporodní péči, porodní 
péči, postnatální péči a laboratorní 
služby.

Kombinace mobilní jednotky 
a statického zdravotnického zaří-
zení přinesla nejpružnější reakci 
na potřeby lidí postižených kon-
fliktem. Humanitární krize v Mosu-
lu totiž představuje zvýšené riziko 
pro zdraví a životy těhotných žen 
a dětí.

Situace v zemi
Humanitární krize v Iráku zůstala 
i v roce 2018 jednou z největších 
na světě. Na konci roku potřebo-
valo humanitární pomoc více než 
6,7 milionu lidí včetně 3,3 milio-
nu dětí a 3,3 milionu žen a dívek. 
Na konci roku 2018 je v Iráku stále 
téměř 2 miliony vnitřně vysídle-
ných osob. Během konfliktu byl 
irácký zdravotní systém vážně 
poškozen, země měla omezený 
počet zdravotnických pracovníků 
a omezený byl i přístup k lékům 
a zdravotním zásobám. Odhaduje 
se, že 5,5 milionu Iráčanů potřebu-
je náležitou zdravotní péči.

Mosul
Těžko zničený Mosul a jeho zdra-
votnická zařízení ochromil počet 
a požadavky lidí vysídlených kon-
fliktem i navrátilci do okresů, kde 
už bylo bezpečné vrátit se domů. 
Téměř všechna zdravotnická zaří-
zení v Mosulu byla poškozená, de-
vět z třinácti veřejných nemocnic 
zcela zničeno, se ztrátou přibližně 
70 procent nemocničních lůžek.

AKTIVITY V ČÍSLECH

22 278 
ambulantních konzultací

757 
asistovaných porodů

6 980 
osob vzdělaných v oblasti 
plánovaného rodičovství

187 
léčených obětí 
sexuálního násilí

IRÁK
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MAGNA zajistila naléhavou po-
třebu bezpečného přístupu rodin 
navrátilců v západním Mosulu ke 
kvalitním službám reprodukčního 
zdraví a zlepšila poskytování kvalit-
ních služeb reprodukčního zdraví.
Mobilní jednotka MAGNA a také 
podporovaná nemocnice Al Batool 
pomohly nejzranitelnějším těhot-
ným a kojícím ženám a ženám 
v reprodukčním věku. Je důležité 
si uvědomit, že poskytování těchto 
služeb snížilo riziko nemocnosti 
a úmrtnosti matek. MAGNA za-
městnala a vyškolila zdravotnický 
personál, aby snížila nedostatek 
zdravotnických pracovníků a zlep-
šila kvalitu zdravotnických služeb. 
Dokázali jsme zajistit základní léky 
a léčebné pomůcky pro repro-
dukční zdraví pro základní i kom-
plexní pohotovostní porodnickou 
a novorozeneckou péči (EMONC) 
a služby reprodukčního zdraví.
MAGNA byla schopna monitorovat, 
analyzovat a reagovat na trendy 
chorob v cílových oblastech, vytvá-
řet a podporovat systémy doporu-
čení pro komplikované případy do 

zařízení sekundární péče, zejména 
v případech zvýšeného rizika smrti 
u 15% komplikovaných porodů 
vyžadujících rychlý přístup ke služ-
bám CEmONC.
MAGNA se rovněž soustředila na 
ty, kteří v oblasti přežili sexuální 
násilí založené na pohlaví (SGBV). 
Naše týmy identifikovaly a po-
skytly obětem GBV přiměřenou 
zdravotní péči. Hlavním terčem 
sexuálního násilí jsou zejména 
ženy a dívky. Mnoho obětí odmítá 
specializované služby z důvodu 
strachu ze stigmatizace, represí 
včetně hrozby vražd ze cti a jiných 
forem násilí, nebo z důvodu nedů-
věry v dostupnou právní pomoc 
a vyšetřování.
Celková porodnost v Iráku je 4,6, 
přičemž slabé služby v oblasti 
reprodukčního zdraví a plánované-
ho rodičovství ohrožují zdraví žen 
a matek. Úmrtnost matek a koje-
necká úmrtnost se v posledních le-
tech více než zdvojnásobila. V roce 
2015 to bylo 67 úmrtí žen na 
100 000 živě narozených a 37 no-
vorozeneckých úmrtí na 1000 živě 

narozených dětí. Až 1 milion Iráča-
nů bude potřebovat nějaký druh 
služeb v oblasti duševního zdraví 
a psychosociální podpory.

MAGNA působí v Iráku od roku 
2017.
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V roce 2018 MAGNA v Jižním Súdánu 
úspěšně zrealizovala projekty v oblasti 
zdraví matek, reprodukčního zdraví, 
výživy a vakcinace.

V oblasti Duk Pagaak v okrese Duk 
ve státě Jonglei jsme zřídili stabili-
zační centrum, centrum primární 
péče a mobilní jednotku. MAGNA 
je hlavním humanitárním aktérem 
ve zdravotnických a výživových 
službách v celé oblasti. V táboře 
pro vnitřně vysídlené osoby POC 
UN HOUSE v hlavním městě Juba 
jsme během různých kampaní 
úspěšně očkovali desítky tisíc vnitř-
ně vysídlených osob.

Situace v zemi
Humanitární situace v Jižním 
Súdánu, těžko zkoušeném ob-
čanskou válkou, byla v roce 2018 
kritická a humanitární pomoc 
potřebovalo více než 7 milionů lidí. 
Odhaduje se, že téměř 6,1 milionu 
obyvatel Jižního Súdánu, přibliž-
ně 59% z celkové populace, bylo 

v roce 2018 v těžké potravinové 
nejistotě (fáze IPC 3, IPC 4 a IPC 5). 
Zdravotní systém země, která 
vznikla v roce 2011, je téměř úplně 
nefunkční z důvodu dlouhodobé 
občanské války a neexistující infra-
struktury. Země je zcela závislá na 
mezinárodní humanitární pomoci. 
Více než tři čtvrtiny zdravotnických 
zařízení provozují zahraniční ne-
vládní organizace. Pouze asi pětina 
všech zdravotnických zařízení 
v zemi je plně funkčních.
 
Duk Pagaak
Před intervencí MAGNA zdravotní 
a nutriční služby v Duk Pagaak 
vůbec neexistovaly. Těhotné ženy 
a děti kráčely z Duk Pagaak do 
Duk Padiet i více než 6 hodin, 
aby získaly přístup ke zdravotní 
a nutriční péči. Jejich putování za 
zdravotní péči bylo navíc pozna-
menáno velkými bezpečnostními 
riziky. Společný rychlý průzkum 
zdraví a výživy, které uskutečni-
ly MAGNA a Okresní zdravotní 
úřad v únoru 2018, odhalil příliv 
obyvatel ze sousedních okresů 

AKTIVITY V ČÍSLACH

22 105 
ambulantních konzultací

111 402 
lidí vzdělaných v oblasti 
výživy a zdraví kojenců 
a malých dětí

61 259 
lidí očkovaných proti 
spalničkám, meningitidě 
a jiným smrtelným 
nemocím

3 666 
těžko podvyživených dětí 
přijatých do programů 
výživy

JIŽNÍ 
SÚDÁN
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(např. z oblasti Ayod) do Duk 
Pagaak, čímž se ještě zvýšil počet 
vnitřně vysídlených osob a zvýšilo 
se zatížení stávajících zařízení, kde 
MAGNA poskytuje péči. Dozvěděli 
jsme se také, že primárné zdra-
votní středisko MAGNA se stalo 
jediným přístupným zdravotnic-
kým zařízením i pro lidi z různých 
vzdálených lokalit, kteří hledají 
lékařskou pomoc.

V reakci na akutní podvýživu, která 
v okrese Duk ohrožuje život mno-
ha dětí, MAGNA zavedla preventiv-
ní, screeningové a léčebné postupy 
pro léčbu středně těžké a závažné 
akutní podvýživy pro nejzranitel-
nější skupiny obyvatelstva – děti ve 
věku 6 – 59 měsíců a těhotné a kojí-
cí ženy. Zaměřili jsme se na těžkou 
akutní podvýživu (SAM), přičemž 
naše činnost sestává z komunit-
ních aktivit, jako jsou MUAC scree-
ning komunitními zdravotnickými 
pracovníky, suplementace vitamí-
nu A a odčervování, ambulantní 
léčba a hospitalizace pro nejtěžší 
případy. Závažná akutní podvýživa 

je nejextrémnější formou podvý-
živy, která vystavuje děti hrozbě 
úmrtí devětkrát více než jejich 
zdravé vrstevníky.

Pokračovali jsme také ve zlepšování 
přístupu ke zdravotní péči nejzra-
nitelnějších skupin obyvatelstva 
zaměřením se na hlavní příčiny 
nemocnosti a úmrtnosti. Při pro-
gramování využíváme integrova-
ný přístup a zlepšujeme přístup 
komunity ke kvalitní zdravotní 
a nutriční péči vytvořením dobře 
strukturovaného a funkčního týmu 
zaměřeného na nejzranitelnější 
oblasti v Duk Pagaak. Nejenže nám 
to umožnilo snížit vzdálenost a čas 
strávený při dosahování zdravot-
nických a nutričních služeb, ale 
také zlepšilo celkovou reakci na 
potřeby obyvatelstva. Pomohli jsme 
posílit schopnosti zdravotnických 
pracovníků v poskytování kvalitních 
zdravotnických služeb prostřednic-
tvím odborné přípravy založené na 
schopnostech, což umožní zvýšení 
kvality lidských zdrojů pro lepší 
udržitelnost zdravotní péče.

POC Juba
V táboře POC OSN v Jubě jsme 
v roce 2018 realizovali různé vakci-
nační programy pro děti do 5 let, 
těhotné a kojící ženy a také další 
zranitelné skupiny vnitřně vysídle-
ných obyvatel, jako jsou těhotné 
ženy v reprodukčním věku, proti 
tetanu, dětské obrně, spalničkám, 
choleře a poskytovali jsme také 
vitamín A. Naši sociální mobilizá-
toři v táboře vzdělávali komunity 
o důležitosti očkování a o pěti 
klíčových metodách podporujících 
rodinné zdraví.

MAGNA působí v Jižním Súdánu 
od roku 2011.
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MAGNA působí v Kambodži od roku 
2002, kdy začala poskytovat léčbu 
a podporu HIV pozitivním pacientům 
a v boji proti AIDS je jedním 
z největších dárců v zemi. MAGNA je 
také hlavním partnerem Ministerstva 
zdravotnictví a Národního programu 
boje proti HIV / AIDS a také mentorem 
pro mentální zdraví chronických 
pacientů. Léčebné postupy, které 
MAGNA zavedla, jsou dnes zavedeny 
na celonárodní úrovni. Naše programy 
umožnily komplexně vyvinout způsob, 
jak zastavit přenos HIV z matky na 
dítě v 99,6 procentech případů.

AKTIVITY V ČÍSLACH

21 339 
ambulantních konzultací

1 750 
léčených dětí v programu 
HIV/AIDS

445 
těžko podvyživených dětí 
přijatých do programů 
výživy

14 
nutričních terapeutických 
center

KAM-
BODŽA

Kromě péče o sirotky provozujeme zdravotnické programy v nemocni-
cích jako jsou Národní pediatrická nemocnice nebo okresní nemocnice 
v provinciích Siem Reap, Battambang, Takeo, Kampong Cham či dal-
ších, spolu s nimi i komunitní nutriční projekty na boj proti podvýživě.
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Situace v zemi
Kambodža patří mezi nejchudší 
země jihovýchodní Asie. Počet 
obyvatel země v roce 2018 dosáhl 
kolem 16,5 milionu. Pod hranicí 
chudoby podle oficiálních statistik 
žije 13,5% obyvatel, přičemž v ně-
kterých zemědělských oblastech 
pod hranicí chudoby žijí až dvě 
třetiny z nich. Situace je o to váž-
nější, že miliony lidí žijí jen těsně 
nad stanovenou hranicí chudoby. 
V zemi také dlouhodobě přetrvá-
vají velké rozdíly v úrovni zdravotní 
péče a znepokojivě vysoký výskyt 
infekčních a chronických one-
mocnění. Ve zdravotních centrech 
chybí vybavení, zdravotní odborníci 
nemají dostatečné vzdělání a čas-
to ani možnost uspokojit zdravotní 
potřeby lidí žijících v odlehlých 
částech země.

Krutý režim Rudých Khmerů 
za čtyři roky (1975-1979) vyvraž-
dil čtvrtinu národa, počet obětí 
se odhaduje na 1,5 až 3 miliony. 
Rudé Khmery porazila vietnamská 
armáda na přelomu 70. a 80. let, 

ale Kambodža se začala postup-
ně vzpamatovávat až před kon-
cem minulého století. Chudoba 
a hlad však byly na každém kroku. 
Epidemie HIV / AIDS Kambodžu 
postihla v druhé polovině 90. let. 
Způsobili ji do Kambodže vyslaní 
vojáci z kontingentu OSN UNTAC. 
Výsledkem byly stovky tisíc naka-
žených a desetitisíce mrtvých 
na HIV / AIDS.

HIV/AIDS
Kambodža se v posledních letech 
zaměřila na rozšíření komplexní 
léčby HIV / AIDS a poskytování 
zdravotní pomoci chudým lidem 
a ohroženým skupinám. Cílem 
vlády je, aby měli nemocní lepší 
přístup k antiretrovirové léčbě. Díky 
ní mají HIV pozitivní pacienti delší 
a kvalitnější život (podle statistik 
z roku 2013 dostávalo 92% pacien-
tů zařazených do léčby AIDS léky), 
avšak komplexní sledování jejich 
následného zdravotního stavu 
a psychosociální péče jsou stále ne-
dostatečné. Tento fakt vede k vyso-
kému riziku virologického selhání.

Celkovým cílem programů MAGNA 
je snížit úmrtnost a nemocnost 
pediatrických pacientů, dospívají-
cích a těhotných žen žijících s HIV 
a / nebo akutní podvýživou, a to 
vytvořením a implementací inte-
grovaného přístupu k léčbě a péči 
a psychosociálním podpůrným 
programům. Aktivity zlepšují dět-
ské lůžkové a ambulantní služby 
pro děti žijící s HIV / AIDS, akutně 
podvyživeným dětem mladším 
5 let prostřednictvím komplexní 
psychosociální podpory, usnadně-
ní přístupu k lékařské pomoci včet-
ně antiretrovirové léčby a testování 
(ve spolupráci s NCHADS) a také 
se snaží zabránit přenosu HIV na 
matku a dítě prostřednictvím sítě 
zdravotnických zařízení včetně re-
ferování nemocnicím, mateřským 
a zdravotním střediskům. Projekt 
se zaměřuje i na zajištění sociální 
péče o lidi žijící s HIV v přechod-
ných domovech a na poskytování 
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bylo vyléčeno, úmrtnost byla 0%. 
Pacientům s MAM nebyla poskyt-
nuta léčba (podle kambodžských 
léčebných pokynů), ale tito paci-
enti dostávali řádné poradenství 
od vyškoleného zdravotnického 
personálu s cílem zlepšit stravovací 
návyky a dozvědět se o různých 
skupinách potravin a doplňkové 
výživě.

Komunitní screening proved-
li komunitní pracovníci. Aktivní 
screening s aktivním vyhledává-
ním případů na komunitní úrovni 
prostřednictvím VHGS se usku-
tečnil v 14 zdravotních střediscích 
- HC Ampil Tek, Seb, Thlok Ven, 
Tacheas Pem, Svay Chok, Tbang 
Kbosh, Svay, Long Vek, Sala Lek 
Pram, Kraing Lvear, Koh Thkov, Kg. 
Tralach Leu, Chhork Sor. Všichni 
zaměstnanci a dobrovolníci, kteří 
se zúčastnili screeningových akti-
vit, byli vyškoleni k identifikaci dětí 
do 5 let se SAM pomocí standard-
ního screeningového postupu. Při 
identifikaci dětí s těžkou akutní 
podvýživou jejich referovali do 
nejbližšího zdravotního středis-
ka a vyplnili řádný doporučující 
formulář. Pasivní vyšetření provedli 
zdravotní sestry na úrovni zdravot-
nických zařízení a informace jsou 
zaznamenány v registrační knize. 
Měření MUAC páskou bylo součástí 
rutinního screeningu. V roce 2018 
provedl tým MAGNA celkově 126 
návštěv technické pomoci na úrov-
ni zdravotních center. Tyto podpůr-
né návštěvy personálu zahrnovaly 
pravidelnou návštěvu každý měsíc.

MAGNA působí v Kambodži 
od roku 2002.

zdravotnických vzdělávacích aktivit 
pro děti a komunity.

S cílem lépe řešit psychosociál-
ní problémy v souvislosti s HIV, 
program zvyšuje úroveň zapojení 
komunity do léčby, péče a podpo-
ry lidí s HIV a jejich rodin. Progra-
my realizované v zemi maximali-
zují dlouhodobou účast pacientů 
v léčebných programech a zvyšují 
kvalitu péče a minimalizují ne-
mocnost a úmrtnost. Programy in-
tegrují lékařské ošetření, vzdělává-
ní pacientů, emocionální a sociální 
podporu do komplexního řešení. 
K dosažení tohoto cíle se program 
zaměřuje také na posílení vazeb 
mezi zdravotnickými zařízeními 
a komunitní péčí. Tento komplexní 
přístup vede ke zlepšení účinnosti 
a trvanlivosti antiretrovirové terapie 
a optimalizaci dodržování léčby, 
aby se zabránilo virologickému 
selhání.

Celkově byly dospívající a pedia-
tričtí pacienti s HIV ve vybraných 
kohortách nemocnic schopni 
vyrovnat se s běžnými vývojovými 
problémy a nabýt sebedůvěry díky 
zlepšeným znalostem z hlediska 
dodržování a řízení léčby a re-
produkčního zdraví včetně SGBV. 
Pacienti absolvovali 5 462 individu-
álních poradenských setkání na 3 
pracovištích pro děti a dospívající 
(2 544 dětských a 2 794 dospíva-
jících pacientů), 7 706 lékařských 
konzultací s 922 testy virové nálo-
že. V 3 lokalitách pro děti a dospí-
vající se uskutečnilo 3 812 indivi-
duálních poradenských setkání 
o životě s HIV a důležitosti sdílení 
této informace v zájmu získání 
podpory nejbližšího okolí a 5 288 
individuálních poradenských se-
tkání se zaměřením na správnou 
léčbu.

Uskutečnilo se 48 podpůrných 
skupin pro 1 039 dětí, aby se 
připravily na přesun z léčebného 
programu pro děti do programu 
pro dospělé. V rámci projektu 
bylo poskytnutých 1 910 individu-
álních poradenských setkání pro 
pečovatele pediatrických pacientů 
a 1 299 setkání pro pečovatele 
dospívajících pacientů. Hlavním 
cílem těchto setkání bylo vytvořit 
místo, kde tyto děti mohou otevře-
ně diskutovat o potížích, kterým 
čelí v důsledku svého stavu, a záro-
veň sdílet pocity s ostatními lidmi 
žijícími ve stejné situaci se zamě-
řením na dodržování léčby HIV 
pozitivních pacientů a zabránit 
virologickému selhání v přípravě 
na přechod do jiné péče.

Management nutriční péče o děti 
do 5 let s akutní podvýživou
MAGNA pokračoval v komplexním 
programu výživy a integrovaného 
managementu akutní podvýživy. 
Program zahrnuje integrovaný 
přístup spojující zdravotnické 
a komunitní struktury s cílem 
sledovat pacienty, rozšiřovat služby 
do zdravotnických zón, které je 
potřebují, identifikovat a léčit pod-
výživu před dosažením kritického 
stadia. S cílem zajistit udržitelnost 
jsme do programu integrovali 
existující zdravotnické struktury. 
Intervence se musely zintenziv-
nit, aby se v počátečních stádiích 
podvýživy dostali k co nejvíce 
dětem. MAGNA úspěšně zavedla 
léčbu těžké a střední akutní pod-
výživy (SAM a MAM), domácí péči 
a ústavní péči o pacienty s těžkou 
akutní podvýživou se zdravotními 
komplikacemi, nutriční poraden-
ství, vzdělávání matek a pečovatele 
a informační služby.

Mezi všemi screenovanými dětmi 
(12 325) v roce 2018 bylo identifi-
kováno registrovaných do progra-
mu 170 dětí se SAM a 276 s MAM. 
Léčba byla poskytnuta všem regis-
trovaným pacientům SAM podle 
standardů IMAM. 89% případů 



Mise MAGNA v KDR je největší 
z našich operací ve světě. MAGNA 
v zemi pracuje od roku 2009 a v roce 
2018 jsme po celé zemi realizovali 6 
projektů, které přispívají ke snižování 
nemocnosti a úmrtnosti, podvýživy, 
negativním účinkům HIV a pomáhají 
obětem sexuálního násilí. Projekty 
jsou zaměřeny na nejzranitelnější 
skupiny obyvatelstva, zejména na děti 
do 5 let, matky, těhotné a kojící ženy, 
jakož i dívky.

AKTIVITY V ČÍSLACH

58 505 
ambulantních konzultací

2 084 
léčených obětí sexuálního 
násilí

1 610 
těžko podvyživených dětí 
přijatých do programů 
výživy

31 750 
senzibilizovaných těhot-
ných a kojících žen

123 
vyškolených zdravotnic-
kých pracovníků

127 
výjezdů mobilních klinik

KONGO 
(KDR)

Ze šesti realizovaných projektů se tři týkaly výživy, zejména výživy 
založené na komunitních aktivitách a péči při akutní těžké podvýživě, 
jeden projekt jsme realizovali v oblasti zdraví matek a kojenců a dva 
projekty v oblasti zdraví a sexuálního násilí. Tyto projekty jsme realizova-
li v provinciích Equatoria, Kinshasa a Kasai Central.
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Situace v zemi
Konžská demokratická republika 
přežila desetiletí mnoha překrýva-
jících se krizí a vážných omezení 
lékařských kapacit. Rok 2018 byl 
poznamenán dalším nárůstem ex-
trémního násilí a častým výskytem 
dalekosáhlých nemocí.
Humanitární situace v Kongu se 
v roce 2018 zhoršovala a postihla 
miliony lidí. Politická nestabilita, 
blížící se prezidentské volby, boje 
mezi pravidelnou armádou a rebe-
ly, pokračující násilí, nedostatečné 
zdroje, opakované epidemie eboly 
- všechny tyto faktory přispěly 
k jedné z nejhorších humanitár-
ních krizí na světě. Podle odhadů 
se počet lidí v nouzi v roce 2018 
zvýšil na více než 13 milionů, při-
čemž více než 60% z nich byly děti 
do 18 let. S nedostatkem potravin 
bojuje 9,9 milionu a s podvýživou 
přes 4,5 milionu lidí. V roce 2018 
bylo v Kongu také 10,5 milionu lidí, 
kteří potřebovali zdravotní péči.
Situace v Kongu byla zásadně ov-
livněna dvěma epidemiemi ebo-
ly. První byla vyhlášena v květnu 
v provincii Equatoria. Po 42 dnech 
se ji podařilo zastavit s bilancí 54 
registrovaných případů nákazy 
a více než 30 mrtvými. Poprvé se 
uskutečnila vakcinace experimen-
tální vakcínou a podle humani-
tárních aktérů pomohla rychle 
zastavit šíření z ohniska.
Druhá epidemie, desátá v historii 
Konga, vypukla v provincii Sever-
ní Kivu na severovýchodě země 
v srpnu 2018. Je mnohem zá-
važnější a dosud se ji nepodařilo 
zastavit. Jde o největší výskyt eboly 
v zemi a druhý největší v historii na 
světě. Dne 17. července 2019 byla 
vyhlášena mezinárodní nouzová 
situace v oblasti veřejného zdraví. 
Epidemie eboly se rychle zhoršu-

je v důsledku útoků ozbrojených 
skupin, odolnosti komunity vůči 
přijatým opatřením a geografické-
ho šíření nemoci. Do konce roku 
2018 bylo zaregistrováno přibližně 
700 případů s téměř 500 úmrtími.
Projekty MAGNA jsou přímo 
zaměřeny na posílení státního 
zdravotního systému země a reali-
zují se ve spolupráci s existujícími 
zdravotnickými strukturami a zdra-
votnickým personálem. MAG-
NA poskytuje odborné znalosti 
prostřednictvím budování kapacit, 
vybavení a podpory provozu. Ve 
všech projektech úzce spolupra-
cujeme s vládními partnery na 
zabezpečení jejich udržitelnosti.

Provincie Equator
Zdravotní zóna Iboko 
(8 zdravotních zón), Bikoro
MAGNA realizovala projekt na pre-
venci chronické podvýživy, který 
pomáhá snižovat míru chronické 
podvýživy u dětí od narození do 
23 měsíců.
Projekt se realizoval hlavně v ko-
munitách, kde se prováděly pre-
ventivní opatření zaměřená na 
zlepšení schopnosti komunity bo-
jovat proti podvýživě prostřednict-
vím: podpory kojení a krmení ma-
lých dětí (IYCF) a jiných základních 
rodinných praktik (EFP), monito-
rování a podpory růstu a zvyšování 
informovanosti komunitních lídrů 
o přežití a vývoji dítěte. V zdravot-
nických zařízeních jsme také léčili 
případy těžké akutní podvýživy
Ve druhé fázi projektu jsme se 
zaměřili na pomoc komunitním 
orgánům při realizaci aktivit míst-
ního plánu boje proti podvýživě 
a při zvládání a léčbě těžké akutní 
podvýživy dětí do 5 let.

Kinshasa
Zdravotní zóna Nsele
Realizovali jsme komunitní projekt 
prevence chronické podvýživy se 
zeměpisným pokrytím 15 zdravot-

ních zón. Celkovým cílem projektu 
bylo pomoci snížit míru chronické 
podvýživy u dětí od narození do 
23 měsíců.
Pomáhali jsme komunitním orgá-
nům při realizaci aktivit místního 
plánu boje proti podvýživě (VAD, 
podpůrné skupiny, demonstrace 
vaření, komunitní diskuse). Stejně 
tak jsme se starali a léčili děti do 
5 let s těžkou akutní podvýživou.

Zdravotní zóna Bumbu
Projekt byl zaměřen na posílení 
zdravotní péče o matku a dítě. 
Tato intervence byla zaměřena 
na změny chování ve zdravotnic-
tví a rodinné / komunitní aktivity 
zlepšující lékařskou péči o matku, 
dítě a novorozence. (Prenatální 
péče, postnatální péče a předškol-
ní konzultace, frekvence a zlep-
šování kvality péče o matku, dítě 
a novorozence, aktivní řízení třetí 
fáze porodu, urgentní porodnic-
ká a novorozenecká péče, porod, 
používání antikoncepčních metod, 
identifikace výstražných znaků, 
plánování rodiny, krmení novoro-
zenců a malých dětí atd.).
Propojení mezi komunitní úrov-
ní a zdravotnickým zařízením je 
v Kongu rozhodující. Vzhledem 
k nízké míře využívání komunit-
ních služeb je důležité, aby zainte-
resované strany v komunitě zvy-
šovaly informovanost o důležitosti 
zdravotního stavu.

Provincie Kasai Central
Zdravotní zóny Ndekesha 
a Bilomba
V oblasti po vypuknutí krize se 
realizoval projekt prevence a říze-
ní genderového násilí. Zacházení 
s oběťmi genderového násilí bylo 
zamýšleno holisticky. Oběti nepro-
jevovaly větší zájem o psychoso-
ciální péči, a jejich stav je nutil 
vyhledávat pouze lékařskou péči. 
Počáteční podpora proto byla po-
skytnuta během lékařských konzul-
tací s cílem pomoci obětem SGBV. 
Násilí založené na pohlaví se v re-
gionu Kasai často tají a časté jsou 
dohody obou zúčastněných rodin. 
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Díky zintenzivnění senzibilizace po-
pulace pochopila důležitost odsou-
zení a sdílení příběhů SGBV, které 
jsou součástí rehabilitace.

Zdravotní zóny Dibaya, Katoka 
a Tshikaji
Program byl zaměřen na snížení 
sexuálního násilí, přijetí sociokul-
turních postojů a norem, které 
respektují rovnost pohlaví, posí-
lení postavení a odolnost obětí 
prostřednictvím holistické pod-
pory a posílení koordinace na 
vnitrostátní úrovni. Komunity jsme 
vyzvali, aby prostřednictvím osvě-
tových kampaní, aktivního zapo-
jení vedoucích komunit, ženských 
organizací a obětí jako zprostřed-
kovatelů změny přijaly uctivé po-
stoje a podporovaly rovnost pohla-
ví. Kromě toho je součástí otázka 
komplexního přístupu (lékařská, 
psychosociální, právní, sociálně-
-ekonomická reintegrace a pře-
sídlení) k potřebám obětí GBV 
s cílem zmírnit následky a zranitel-
nost obětí.

Zdravotní zóny Ndekesha 
a Luambo
Realizace projektu rozšíření na-
bídky péče o zdraví matek a dětí 
se začala setkáními organizo-
vanými s politickými a správní-
mi orgány v cílových oblastech 
s cílem zjistit skutečné potřeby 
příslušných komunit. Při diskusích 
jsme zaznamenali, že komunity se 
velmi často nezmiňují o rodovém 
násilí. Případy znásilnění a fyzic-
kého napadení se podle klíčových 
informátorů a vedoucích komunit 
vyskytují často.

MAGNA revitalizovala komunitní 
sítě a tyto jsou platformami na 
zapojení komunit do senzibilizace 
a informovanosti.

MAGNA také zřídila mobilní kli-
niku. Vzhledem na velkou vzdá-
lenost mezi zdravotními zónami 
zahrnutými v projektu jsme museli 
nasadit i druhou mobilní klini-
ku, abychom poskytli potřebnou 

léčbu všem lidem v spádových 
oblastech.

Případy genderového násilí s zná-
silnění, byly z lékařského a psy-
chosociálního hlediska léčené 
lépe, ačkoli ve druhém případě se 
nadále vynakládá úsilí, aby příjem-
ci pochopili důležitost informování 
o takových událostech.

Informováním o výživě jsme 
těhotné ženy, kojící matky, chůvy 
a celou populaci obecně vedli 

k pochopení důležitosti užívání zá-
kladních rodinných praktik k pre-
venci nemocí.

MAGNA pracuje v KDR od roku 
2009.
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LIBA-
NON
V roce 2018 MAGNA v Libanonu 
realizovala lékařské a psychosociální 
intervence pro syrské uprchlíky 
v neformálních osadách i pro 
zranitelné libanonské obyvatelstvo, 
postižené syrskou krizí, v regionu 
Baalbek Hermel.

Prostřednictvím projektů MAGNA 
zajistila lékařskou a psychologic-
kou péči pro nejméně 40 000 lidí 
v primárním zdravotním středis-
ku v Baalbeku a prostřednictvím 
mobilní jednotky v konkrétních 
osadách v oblasti Baalbek Her-
mel, která hostí téměř 120 000 
uprchlíků.
Systém zdravotní péče v Liba-
nonu je přetížen a nemá téměř 
žádnou kapacitu absorbovat další 
množství případů. Vzhledem ke 
skutečnosti, že většina služeb je 
přístupná pouze na soukromých 
klinikách, vysoké ceny služeb jsou 
pro syrské uprchlíky a zranitelné 

libanonské obyvatelstvo nejčastěji 
uváděnou bariérou v přístupu ke 
zdravotní péči. V roce 2018 13 % 
uprchlických domácností nemělo 
přístup ke zdravotní péči a více 
než polovina si nemohla dovolit 
návštěvu lékaře a jiné medicínské 
výdaje. Dětské nemoci, jako je 
horečka, kašel a průjem, se v roce 
2018 objevovaly ve zvýšené míře. 
Násilí na ženách a sexuální a ge-
nderové násilí je běžným pro-
blémem z pohledu bezpečnosti 
syrských uprchlíků v Libanonu.

Situace v zemi
Libanon je jednou ze zemí, které 
byly vážně zasaženy syrskou kri-
zí. S počtem obyvatel méně než 
6 milionů má nejvyšší počet syr-
ských uprchlíků na obyvatele. Od 
prosince 2018 bylo v zemi regis-
trovaných okolo 950 000 syrských 
uprchlíků. Odhaduje se však, že 
Libanon otevřel své hranice přibliž-
ně 1,5 milionu syrských uprchlíků. 
Více než polovina uprchlíků jsou 
děti, které utekly před válkou v Sý-
rii se svými rodinami a čelí vážným 

AKTIVITY V ČÍSLACH

21 270 
ambulantních konzultací

38 228 
syrských uprchlíků 
mělo přístup k primární 
zdravotní pěči

695 
registrovaných v rámci 
programu duševního 
zdraví
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zdravotním problémům, jakož 
i problémům v oblasti duševního 
zdraví. Většina, 76% vysídlených 
Syřanů, žije pod hranicí chudoby. 
Chybějící doklady brání uprch-
líkům v přístupu k základním 
službám a legálnímu zaměstnání, 
omezuje to jejich volný pohyb 
a zvyšuje riziko pokut, zatčení, za-
držení, vykořisťování a vyhoštění.

Podle libanonských statistik žije 
v zemi pod hranicí chudoby 
i 1,5 milionu zranitelných Libanon-
ců, z toho 470 000 jsou děti. Cel-
kový počet lidí v nouzi v Libanonu 
představuje přibližně 3,3 milionu.

Duševní zdraví a psychosociální 
podpora
Během naší práce v Libanonu 
MAGNA zjistila, že v oblasti du-
ševního zdraví a psychosociální 
podpory jsou také velmi vysoké 
a neuspokojené potřeby. Proto 
v únoru a březnu MAGNA proved-
la rychlé hodnocení s cílem určit 
psychosociální potřeby a stáva-
jící zdroje v osmi osadách a ve 
zdravotnickém centru Baalbek-
-Hermel. Pokud jde o duševní 
zdraví / psychosociální problémy 
syrských uprchlíků a zranitelného 
libanonského obyvatelstva, všichni 
účastníci hovořili o problémech 
se strachem, úzkostmi, nespavostí, 
společenským vyloučením a do-
mácím násilím. Tyto příznaky se 
vyskytují u dospělých i dětí a tato 
symptomatologie má tendenci být 
součástí klinického obrazu akut-
ního stresu. Zejména když hovoří 
o obavách, zdůrazňují, že děti 
„bojují“ s letadly nebo hlasy. Vzhle-
dem k tomu, že syrský konflikt 
přetrvává, nestabilita a nejistota 
nadále ovlivňují každodenní život 
chlapců, dívek i jejich pečovate-
lů v Libanonu, čím dál zhoršují 
podmínky v oblasti ochrany včetně 
možnosti zneužívání, zanedbá-
vání, vyloučení a zneužívání dětí, 
například nejhorších forem dětské 
práce. Základní průzkum ukázal, 
že 42 % syrských dětí má vyšší 
úroveň normálního stresu, což má 

negativní vliv na fyzický, kognitivní, 
emocionální a sociální vývoj chlap-
ců i dívek.

Tato analýza zdůraznila problémy 
duševního zdraví a psychosociál-
ních potřeb a nutnost realizovat 
projekt v oblasti psychosociální 
podpory, jako součást projektu 
primární péče.

Baalbeck-Hermel
MAGNA se v roce 2018 zaměři-
la na zranitelné dívky, děti, ženy 
a muže postižené Syrskou krizí. Za-
měřili jsme se na zlepšení přístupu 
ke kvalitním preventivním a léčeb-
ným službám primární zdravotní 
péče včetně reprodukčního zdraví 
a psychosociálních služeb. Aktivity 
se zaměřili především na zlepšení 
služeb pro těhotné a kojící ženy 
a děti do 5 let.

Statické primární zdravotní středis-
ko v Baalbeku a mobilní zdravot-
nická jednotka navštěvující nefor-
mální uprchlické osady poskytovali 
obecné zdravotní a lékařské kon-
zultace, jakož i lékařské konzulta-
ce pro děti do 5 let včetně léčby 
a monitorování přenosných nemo-
cí a nepřenosných nemocí a léčby 
dětských nemocí. Místní personál, 
který MAGNA vyškolila, poskyto-
val i specializované zdravotnické 
služby, jako jsou individuální kojení 
a výživa pro matky s dětmi do 
5 let, specializované postnatálně 
a neonatální konzultace a indi-
viduální prenatální konzultace. 
Sestry a porodní asistentky zajiš-
ťovaly prenatální, ošetřovatelskou 
a postnatální péče o ženy a matky. 
Kromě toho proběhly konzultace 
o výhradním kojení, kojení a krme-
ní malých dětí. Pacienti se závaž-
nými zdravotními komplikacemi 
byli doporučení do specializované 
zdravotní péče. Naši zdravotníci 
a speciálně vyškolení psycholo-
gové reagovali na psychosociální 
potřeby cílové populace prostřed-
nictvím strukturovaných a věkově 
vhodných skupinových terapií 
a individuálních psychosociálních 

aktivit včetně rekreačních aktivit, 
budování dovedností a základních 
vzdělávacích aktivit pro děti.

MAGNA pracuje v Libanonu od 
roku 2016.
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SÝRIE
V roce 2018 MAGNA ve spolupráci se svými partnery 
realizovala v Sýrii dvě intervence, které se zaměřovaly 
na naléhavé potřeby zranitelného, válkou postiženého 
syrského obyvatelstva a zajistily zlepšený přístup 
k vysoce kvalitní porodnické, reprodukční, novorozenecké 
a dětské zdravotní péče.

Jeden projekt jsme realizovali 
v nemocnici Al -Ekha, v jedné z nej-
větších nemocnic pro porodnictví, 
reprodukční zdraví a gynekologic-
kou chirurgii v severozápadní Sýrii 
v blízkosti táborů pro vnitřně vysíd-
lené Syřany v okolí města Atmeh. 
Druhý projekt jsme realizovali v ne-
mocnici v obklíčené severní části 
provincie Homs, která byla těžko 
dostupná. Z bezpečnostních důvo-
dů se ale projekt musel přesunout 
do nemocnice Al Farabi nedaleko 
hranice mezi opozicí a vládními 
silami v provincii Aleppo.

AKTIVITY V ČÍSLACH

56 394 
ambulantních konzultací

75 000 
žen mělo přístup 
k vysokokvalitní porodnické 
a gynekologické péči

1 034 
asistovaných porodů 
(včetně císařských řezů)

1 814 
hospitalizovaných 
pediatrických pacientů

339 
léčených obětí sexuálního 
násilí

23 189 
lidí vzdělaných v oblasti 
reproduktivního zdraví, 
hygieny, výživy
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Situace v zemi
V roce 2018 syrský konflikt vstoupil 
do osmého roku trvání a nadále 
způsoboval masivní vysídlování 
obyvatelstva, ztráty na životech, ni-
čení infrastruktury a obrovské utr-
pení civilistů. Humanitární pomoc 
potřebovalo více než 13 milionů 
lidí. Počet obětí konfliktu se odha-
duje na 400 000 až 500 000 živo-
tů. V roce 2018 zdokumentovala 
Syrská síť pro lidská práva 6 964 
civilních obětí.
Zaznamenali jsme i významné 
porušování mezinárodního huma-
nitárního práva. Útoky proti civilis-
tům, mučení a také bezprecedent-
ní útoky na zdravotnická zařízení 
se staly součástí bojové taktiky. 
Světová zdravotnická organizace 
(WHO) v roce 2018 zaregistrovala 
nejméně 137 útoků na zdravot-
nická zařízení, přičemž 97 zdra-
votníků přišlo o život a 169 bylo 
zraněno. Toto ohrožení je jedním 
z důvodů, které omezují poskyto-
vání humanitární a zdravotnické 
pomoci v některých oblastech.
Situace v provincii Idlib a v okol-
ních oblastech provincií Hama 
a Aleppo, které jsou pod kontrolou 
povstalců, je na hranici humanitár-
ní katastrofy. V Idlib žilo více než 
3 miliony lidí, z nich asi 1,9 milionu 
jsou vnitřně vysídlení Syřané. Mno-
zí museli během konfliktu utíkat 
již podruhé nebo potřetí na nové 
místo, kde dočasně žijí. Poskyto-
vání pomoci do těchto oblastí, 
zejména do oblastí s vysokou kon-
centrací nejzranitelnějších skupin 
obyvatelstva, zůstává velmi ome-
zené. Akutní je nedostatek zdra-
votnických služeb, zdravotnických 
zařízení, materiálu, léků a zdravot-
nických pracovníků. V roce 2018 
se ještě zvýšily i přímé útoky na 
zdravotnická zařízení v této oblasti.
Průzkum nenaplněných zdravot-
nických potřeb v červenci 2018 
ukázal, že téměř polovina do-
mácností v Idlib uvedla ohrožení 
a strach při pobytu mimo domov 
jako hlavní překážku přístupu ke 
zdravotnickým službám. Podle 
průzkumu REACH z října 2018 

v provinciích Hama, Idleb a Aleppo 
byla ve zkoumaných komunitách 
zdravotní péče pro více než tři 
čtvrtiny hodnocených lidí nejvyš-
ší prioritou. 65% hodnocených 
komunit ale uvedlo, že v komunitě 
nefungují zdravotnická zařízení.

Severní Homs a Al Farabi
MAGNA ve spolupráci se svými 
partnery provozovala nemocnici 
v těžko přístupné oblasti Severní 
Homs. Vyškolili jsme místní zdra-
votnický personál, který poskytoval 
lékařskou odbornou pomoc včetně 
komplexní pohotovostní služby 
a nepřetržité péče o ženy v repro-
dukčním věku. Využívali rozšířené 
chirurgické služby stávajících ope-
račních sálů. MAGNA také pod-
pořila provoz mobilní ambulance 
v oblasti, která zvýšila přístup ke 
zdravotní péči pro vnitřně vysídle-
né lidi, jakož i pro původní obyva-
telstvo postižené konfliktem.
Po útoku vládních sil v dubnu 
2018 a po bezpečnostních hroz-
bách pro naše zdravotníky, jakož 
i z důvodu špatné bezpečnostní 
situace a vysídlení přibližně 27 000 
lidí z oblasti Severní Homs do 
severozápadní části země jsme se 
rozhodli přesunout i projekt.
Začali jsme proto provozovat 
nemocnici Al Farabi s aktivitami 
zaměřenými na nejzranitelnější 
skupiny obyvatelstva, zejména děti, 
ženy, starší osoby, zraněné a lidi 
žijící s chronickými chorobami 
bez ohledu na jejich náboženství, 
pohlaví a bez ohledu na to, se kte-
rou stranou konfliktu sympatizují. 
V nové oblasti jsme pokračovali 
i v poskytování mateřské a repro-
dukční péče. Mobilní jednotka se 
využívala na okamžitý transport 
pacientů se život ohrožujícími 
zraněními nebo nemocemi, jakož 
i žen, které potřebují neodkladnou 
zdravotní péči.

Nemocnice Al Ekha, Atmeh
Nemocnice Al Ekha se nachází 
nedaleko syrsko -tureckých hranic, 
v těsné blízkosti systému tábo-
rů pro vnitřně vysídlené u města 

Atmeh, v okrese Dana v provincii 
Idlib. Kempy jsou největší v severo-
západní Sýrii s počtem obyvatel 
vyšším než 500 000. Nemocnice 
má dvě operační sály, oddělení 
pro vysoce rizikové těhotenství, 
postnatální péče a pooperační 
péči a poskytuje i novorozeneckou 
inkubátorovou péči, přičemž k dis-
pozici je 6 inkubátorů, které fun-
gují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Je to hlavní nemocnice, která při-
jímá i případy z blízkých zdravot-
nických středisek, mobilních klinik 
a od komunitních zdravotnických 
pracovníků.

MAGNA zvýšila kapacitu nemocni-
ce tak, aby byla schopna reagovat 
na potřeby místního obyvatelstva, 
a zvýšila přístup k reprodukčním, 
mateřským, novorozeneckým 
zdravotnickým službám a speci-
alizované komplexní záchranné 
a porodnické péči, včetně bezpeč-
né transfuze krve nebo speciali-
zovaných zákroků poskytovaných 
těhotným ženám a novorozencům 
s komplikacemi ohrožujícími jejich 
život. Komplexní péče zachraňu-
je životy 75% žen, které by jinak 
zemřeli během těhotenství a po-
rodu, a 25% žen, které by zemřeli 
po porodu. Provoz ambulance 
v nemocnici zvýšila i přístup zrani-
telných skupin obyvatelstva posti-
ženého konfliktem žijících v tábo-
rech k pohotovostní lékařské péči. 
MAGNA také školila zdravotnický 
personál v komplexní porodnické 
péči a reprodukční a gynekologic-
ké péči včetně reakce na sexuální 
násilí a také v oblasti posilování 
komunitních doporučujících sys-
témů.

MAGNA pracuje v Sýrii od roku 
2016.
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Zapomenuté 
osudy:

ZNÁSIL-
NĚNÍ NEBO 
SMRT
Je jim od 4 do 65 let. Jsou jich 
tisíce a jejich počet narůstá. 
Oběti extrémního násilí ozbro
jených milicí Kamuina Nsapu 
a vojáků konžské armády. Vítejte 
v Kasai, které se v průběhu pár 
měsíců z klidné, ale zbídačené 
části Konga změnilo na peklo 
na zemi. Výsledkem jsou tisíce 
mrtvých, znásilněné ženy a děti, 
přes milion lidí bez domova a 80 
masových hrobů, z nichž jeden 
se nachází přímo před nemocnicí 
slovenské humanitární organiza
ce MAGNA ve vesničce Bilomba, 
kde její zdravotníci léčí oběti 
tohoto násilí.
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ZAMĚST-
NANCI 
A DOBRO-
VOLNÍCI
Práce organizace 
MAGNA závisí 
na odhodlání, 
obětavosti 
a náročné práci 
lidí, kteří se 
podílejí na výkonu 
projektů přímo 
v terénu.

Působí v nelehkých podmínkách 
v zemích trpících extrémní 
chudobou, válečnými 
a poválečnými traumaty, 
HIV / AIDS, podvýživou nebo 
následky přírodních katastrof. 
Tyto země se stávají jejich 
působištěm většinou na 
912 měsíců. Náklady spojené 
s jejich prací jsou hrazeny 
a dostávají měsíční odměnu, 
která se odvíjí od předchozích 
pracovních zkušeností z terénu 
a od rozsahu jejich projektových 
odpovědností. V roce 2018 
měla MAGNA v terénu 500 
mezinárodních a lokálních 
pracovníků, kteří poskytovali 
medicínskou a sociální asistenci 
dětem a jejich rodinám v nouzi.

DÁRCI
MAGNA je moc 
vděčná svým 
podporovatelům 
a sympatizantům 
za jejich finanční 
pomoc, bez níž 
by naše práce 
a úspěch prostě 
nebyly možné.

V průběhu roku 2018 byla 
MAGNA v České republice 
podpořena přes 3 800 příspěvky 
od individuálních dárců.

Jsme hrdí na tuto spolupráci 
a chceme poděkovat všem našim 
individuálním dárcům, firmám 
a korporacím, nadacím a ostatním 
organizacím, které nás loni podpo-
řili. Vaše štědrost a velkorysost nám 
umožňují fungovat nezávisle na 
politických, ekonomických a ná-
boženských zájmech, což považu-
jeme za klíčové ve vztahu k našim 
pacientům. V roce 2018 nám vaše 
štědré dary pomohly rozšířit naše 
aktivity v terénu a zajistit lékařskou 
péči většímu počtu lidí v nouzi. 
Poskytovali jsme lékařskou a soci-
ální pomoc na třech kontinentech 
světa.

Chtěli bychom se upřímně 
poděkovat každému, kdo nám 
přispěl darem. Vaše podpora je 
velmi důležitá, abychom mohli 
poskytovat lékařskou pomoc 
rychle a účinně tam, kde je to 
nejvíce potřeba.

ŘEDITEL
Lucie Medková

OPERAČNÍ SEKCE
Denisa Augustínová

FUNDRAISING A KOMUNIKACE
Barbara Langsfeldová

FINANCE A ADMINISTRATIVA
Iva Barešová
Lucie Měkyšová

SPRÁVNÍ RADA
Martin Bandžák
Denisa Augustínová
Peter Augustín

DOZORČÍ RADA
Martin Kušík
Vanda Wolfová
Pavel Škarupa
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VAŠE 
POMOC JE 
ZAPOTŘEBÍ
Vaše pomoc 
nám umožní 
rychle zasáhnout 
tam, kde je to 
nejvíce potřeba. 
Bez ohledu na 
konflikt nebo 
katastrofu trpí 
děti vždy nejvíce. 
Jejich potřeby 
jsou obrovské, ale 
takové je i naše 
odhodlání jim 
pomoci. Jsme tu 
pro ně. Léčíme 
zranění a nemoci, 
pomáháme jim 
znovu začít žít.

LEČTE SPOLEČNĚ S NÁMI
Spolu s našimi zdravotníky zachra-
ňujete životy dětí každý den. Naše 
neustálá přítomnost v terénu nám 
pomáhá flexibilně a efektivně po-
máhat dětem a rodinám v nouzi. 
Díky Vám dostanou zdravotní péči, 
léky a nebudou trpět hladem. Ať 
už darujete jednorázový dar nebo 
budete spolu s námi pomáhat 
každý měsíc, sehráváte neocenitel-
nou roli v pomoci každému dítěti 
k přístupu ke kvalitní zdravotní 
péči.

MAGNA NEMOCNICE
Nakupujte smysluplné dary, které 
zachrání životy. Nezáleží na tom, 
zda koupíte vysoce výživné jídlo, 
skalpel nebo injekční stříkačku. 
Každý váš dar pomáhá poskyto-
vat bezplatnou pomoc dětem 
v MAGNA nemocnicích

DÁRCOVSKÉ ÚČTY
Vaše příspěvky nám můžete 
posílat i bez jakékoli předchozí 
registrace na jeden z následujících 
bankovních účtů:

DÁRCOVSKÝ ÚČET 1 (Kč)
MAGNA ČR, o. p. s.
286401255/0300 ČSOB, a. s.
IBAN: 
CZ52 0300 0000 0002 8640 1255
SWIFT: CEKOCZPP

DÁRCOVSKÝ ÚČET 2 (Kč)
MAGNA, Děti v tísni, o. p. s.
7685069001/5500 Raiffeisenbank
IBAN: 
CZ47 5500 0000 0076 8506 9001
SWIFT: RZBCCZPP

Pokud máte jakékoliv dotazy, ne-
váhejte nás kontaktovat a my vám 
rádi pomůžeme: 
+420 736 416 505 
nebo 
darcovstvi@magna.org
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FINANČNÍ
ZPRÁVA 
2018
V roce 2018 
byly náklady 
na sociální 
programy MAGNA 
ve výši 13 mil Kč 
(75 %). Náklady 
na dárcovství, 
management 
a administrativu 
organizace 
dosáhly 4,4 mil Kč 
(25 %).

FINANČNí́ VÝKAZY
MAGNA s potěšením představuje 
auditovaný finanční výkaz, který 
poskytuje pohled na práci MAGNA 
a je prostředkem transparentnosti 
a odpovědnosti.
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NÁKLADY
Činnosť

Hlavná Hospodářská Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 892 595,21 3 892 595,21

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Osobní náklady 1 292 099,00 1 292 099,00

Daně a poplatky 100,00 100,00

Ostatní náklady 12 198 345,21 12 198 345,21

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

Poskytnuté příspěvky

Daň z příjmů

Náklady celkem 17 383 139,42 17 383 139,42

VÝNOSY
Provozní dotace 9 808 446,20 9 808 446,20

Přijaté příspěvky 7 574 693,22 7 574 693,22

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Ostatní výnosy 29 937,74 29 937,74

Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem 17 413 077,16 17 413 077,16

Výsledek hospodaření před zdaněním 29 937,74 29 937,74

Výsledek hospodaření po zdanění 29 937,74 29 937,74

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
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AKTIVA
Stav

k prvnímu dni 
účetního období

k poslednímu dni 
účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Krátkodobý majetek celkem 2 631 273,81 3 303 023,03

Zásoby celkem 27 050,00 27 060,00

Pohledávky celkem 596 365,13 22 457,00

Krátkodobý finanční majetek celkem 2 004 552,57 3 247 015,16

Jiná aktiva celkem 3 306,11 6 490,87

Aktiva celkem 2 631 273,81 3 303 023,03

PASIVA
Vlastní zdroje celkem 2 611 272,13 473 404,63

Jmění celkem 2 556 110,81 388 305,57

Výsledek hospodaření celkem 55 161,32 85 099,06

Cizí zdroje celkem 20 001,68 2 829 618,40

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem 47 000,00 220 126,00

Krátkodobé závazky celkem -28 090,32 2 608 400,58

Jiná pasiva celkem 1 092,00 1 091,82

Pasiva celkem 2 631 273,81 3 303 023,03

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu



37VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 — MAGNA



38MAGNA — VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018



39VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 — MAGNA



SLEDUJTE 
NÁS:

 magnadetivtisni

 @magna_world

 magna_world

MAGNA
Na Petřinách 2
162 00 Praha 6
Česká republika
Tel: +420 736 416 505
kancelar@magna.org
www.magna.org


