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MILÍ 
PŘÁTELÉ,
v roce 2019 
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 Yumbi 
v Demokratické 
republice Kongo, 
až po poskytování 
pomoci dětem 
s HIV/AIDS 
v Kambodži.

Celé komunity zaplatily životy, utr
pěly zranění a miliony lidí uprchlo 
ze svých domovů při hledání bez
pečí. V reakci na základní zdravot
ní 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 Yumbi, 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 2019 pomáhali 
u téměř 2570 porodech, 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 2019.

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 2019
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 2019 MAGNA týmy poskytovaly 
zdravotní a humanitární pomoc 
lidem, kteří čelili extrémním potížím 
v 6 zemích světa.
V roce 2019 byla reakce na oka
mžité situace nadále hlavní sou
částí naší práce: od reagování 
na epidemie, jako je hladomor 
v Jižním Súdánu, zdravotní pomo
ci obětem násilí v oblasti Yumbi 
v Konžské demokratické repub
lice, 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.

303 000 
ambulantních konzultací

11 200 
podvyživených dětí v programech výživy

10 000 
asistovaných porodů (včetně císařských řezů)

176 000 
dětí očkovaných proti spalničkám

3 295 
dětí léčených v HIV/AIDS programech

396 
vyškolených zdravotnických pracovníků

1 509 
léčených obětí sexuálních znásilnění
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KDO JE 
MAGNA
Jsme 
zdravotnická 
humanitární 
organizace
MAGNA působí mezinárodně 
a poskytuje pomoc dětem a jejich 
rodinám v nouzi, včetně obětí 
přírodních katastrof, válek a kon‑
fliktů. V terénu máme lékaře, 
zdravotníky, ale i technické a jiné 
odborníky, kteří zajišťují huma‑
nitární pomoc a pomáhají léčit 
děti a jejich rodiny. Organizace 
byla založena v roce 2001 na Slo‑
vensku — Martinem Bandžákem 
a Denisou Augustínovou — a na 
základě jejich přímé zkušenosti 
s epidemií AIDS v Kambodži za‑
čala poskytovat zdravotní pomoc 
obětem katastrof po celém světě. 
Prostřednictvím MAGNA nemoc‑
nic zajišťujeme dětem a jejich ro‑
dinám 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 
nemocemi, 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 ne
strannosti.

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 obětem: 
MAGNA svoji činnost zakládá na 
potřebě volného přístupu k obě
tem a plné nezávislosti ve svých 
projektech. MAGNA se snaží získat 
všechny potřebné prostředky 
k dosažení tohoto cíle. Organizace 
řídí distribuci svých zdrojů přímo, 
aby zajistila, že zasáhnou většinu 
cílových skupin obyvatelstva.
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.
Protikorupční jednání: MAGNA 
odmítá přímo nebo nepřímo pod
porovat podvodné jednání a zava
zuje se při vykonávání svých aktivit 
minimalizovat rizika korupce.
Transparentnost a odpovědnost: 
MAGNA se zavazuje plně a trans
parentně přistupovat ke svým pří
jemcům, partnerům a finančním 
dárcům tak, že poskytuje přístup 
k informacím o přidělování a sprá
vě finančních prostředků. Organi
zace se zavazuje zajistit všechny 
potřebné nástroje na zabezpečení 
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 odpovědné 
za organizování, plánování a realizaci 
humanitárních aktivit organizace 
MAGNA ve světě.
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Aktuální mise

Předešlé mise

Kambodža

Filipíny

Vietnam

Nepál

Indie

Keňa

Uprchlická 
krize — Maďarsko, 

Chorvatsko, Srbsko

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
Ve světě žije přibližně 37 milio
nu lidí s virem HIV, většina z nich 
v subsaharské Africe. I když dosud 
není známý žádný lék na léčbu 
HIV/AIDS, jejich kombinace, zná
má jako antiretrovirální terapie 
(ARV), umožňuje 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 ná
kladově efektivní vakcína. Díky 

velkým očkovacím kampaním se 
také výrazně snižuje počet případů 
úmrtí způsobených spalničkami.

Duševní 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 vakcí‑
ny.
Na začátku svého vzniku se MAG
NA dobrovolně zavázala, že po
užije 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 
2019 dosáhly 4 017 509 €. I díky 
podpoře soukromých dárců, mů
žeme rychle a nezávisle zasahovat 
v době humanitárních katastrof. 
V roce 2019 dosáhl podíl soukro‑
mých darů 15 %.

V roce 2019 poskytovala MAGNA 
zdravotnickou a humanitární po
moc v 6 zemích světa a vynaložila 
3 713 569 € (95 %) k provozování 
programů. Náklady na komunikaci 
s dárci a administrativu dosáhly 
205 139 € (5 %).

ODKUD POCHÁZEJÍ PENÍZE?

V roce 2019 pocházelo ze soukromých zdrojů 15 % příjmů MAGNA. 
Umožnilo to více než 60 tisíc individuálních darů. Mezi veřejné institu
ce poskytující financování MAGNA projektů patřily kromě jiného hlavně 
vlády Slovenska a České republiky, agentury OSN jako UNICEF, WFP, 
OCHA, UNFPA.

 Dary od soukromých dárců 15 %
 Příjem od veřejných institucí 85 %

KDE SE PENÍZE POUŽILY?

 Afrika 77 %
 Střední Východ 14 %
 Asie 9 %

Veřejné instituce — 85 % celkového příjmu

 Slovakaid 13 %
 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 11 %
 Instituce OSN (UNICEF, WFP, OCHA, UNFPA) 76 %
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Největší kategorie výdajů je určena 
na personální náklady: 49 procent 
výdajů zahrnuje všechny náklady 
související s místními a také me
zinárodními zaměstnanci (včetně 
letenek, pojištění, ubytování atd.).

Kategorie zdraví a výživa 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 
stavební materiály a vybavení 
zdravotnických center, sanitární 
a logistické potřeby. Kategorie 
ostatní zahrnuje například granty 
pro externí partnery a daně

JAK SE PENÍZE POUŽILY?

Celkové výdaje

 Sociální mise 95 %
 Získávání finančních prostředků 3,5 %
 Management a obecná zpráva 1,5 %

Sociální mise — 95 % celkového výdaje

 Výdaje na program 98 %
 Podpora programu 2 %
 Ostatní humanitární činnosti 0 %

Výdaje na program podle druhu

 Personální 49 %
 Zdraví a výživa 21 %
 Přeprava tovaru a skladování 17 %
 Výdaje na kanceláře 4,5 %
 Logistika a sanitace 5 %
 Komunikace 3 %
 Ostatní 0,5 %
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FINAN‑
COVÁNÍ 
MAGNA 
Z ČESKÉ 
REPUBLIKY
Příjmy MAGNA z České republiky 
v roce 2019 dosáhly 15 058 077 Kč. 
I díky podpoře soukromých dár
ců, můžeme rychle a nezávisle 
zasahovat v době humanitárních 
katastrof. V roce 2019 dosáhl podíl 
soukromých darů 23 %.

V roce 2019 podpořila MAGNA 
z České republiky zdravotnickou 
a humanitární pomoc v 4 zemích 
světa a vynaložila 11 650 437 Kč 
(77 %) k provozování programů. 
Náklady na komunikaci s dár
ci a administrativu dosáhly 
3 407 640 Kč (23 %).

PŘÍJMY

 Soukromé dary a veřejné sbírky 0,3 %
 Soukromé dary — provoz a rozvoj kanceláře 22,7 %
 Dary v rámci MAGNA sítě 11 %
 Veřejné zdroje 66 %

VÝDAJE

 Humanitární a zdravotnická pomoc 77 %
 Provoz kanceláře, rozvoj organizace  
 a fundraising, PR a marketing 23 %

Humanitární a zdravotnická pomoc podle jednotlivých zemí — 77 % 
celkového výdaje

 Libanon 5 %
 Irák 36 %
 Jižní Súdán 2 %
 Sýrie 41 %
 Podpora programů a misí 16 %
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MAGNA 
VE SVĚTĚ 
V ROCE 
2019
MAGNA v roce 
2019 spolupra‑
covala s více než 
1 000 pracovníky 
v terénu, kteří po‑
skytovali zdravot‑
ní pomoc a sociál‑
ní asistenci dětem 
a jejich rodinám 
v 6 zemích světa.
Operační středisko organizace 
MAGNA má sídlo na Slovensku a je 
odpovědné za organizování, plá
nování a realizaci zdravotnických 
a humanitárních aktivit.
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Situace v zemi
Na konci roku 2019 potřebovalo 
v Iráku humanitární pomoc 4,1 
milionu lidí, z toho 50 % byly ženy 
a dívky a 46 % děti. 1,77 milionu 
lidí má akutní humanitární potře
by. Přibližně 1,5 milionu lidí zůsta
lo vnitřně vysídlených, z nich 70 
procent je vysídlených více než tři 
roky.

Humanitární krize v Mosulu před
stavuje zvýšené riziko pro zdraví 
a životy těhotných žen a dětí. 

V roce 2019 MAGNA pokračovala 
v poskytování zdravotní péče 
prostřednictvím mobilního týmu pro 
reprodukční zdraví a podporovala 
zdravotnické zařízení pro matky 
v nemocnici Al Batool v Mosulu 
v provincii Ninewa v jedné z nejvíce 
postižených oblastí v Iráku po 
konfliktu s ISIS.

Poskytovali jsme potřebné zdravot
ní služby ženám, novorozencům 
a dětem včetně gynekologických 
konzultací, konzultací plánované
ho rodičovství, jakož i prenatální 
péče, porodní péče, postnatální 
péče a laboratorních služeb.

Kombinace mobilní jednotky 
a statického zdravotního zařízení 
přinesla nejflexibilnější reakci na 
potřeby lidí zasažených konflik‑
tem.

AKTIVITY V ČÍSLECH

42 455 
lidí s přístupem k vysoce 
kvalitní zdravotní péči

10 940 
ambulantních zdravot
ních konzultací

1 343 
případů genderově pod
míněného násilí (GBV)

397 
žen doporučených 
do specializované péče

197 
novorozenců doporuče
ných do specializované 
péče

10 932 
příjemců vzdělaných 
v oblasti reprodukčního 
zdraví

IRÁK
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V prosinci 2019 si Irák připomí
nal 2 roky od ukončení bojových 
operací proti militantům z ISIS. 
Konflikt stál životy tisíce lidí a vy
hnal z domovů miliony lidí v ce
lém regionu. Navzdory druhému 
výročí byla situace v Iráku během 
celého roku 2019 stále nestabil
ní z politického, ekonomického 
i bezpečnostního hlediska. Miliony 
lidí nadále potřebují humanitár
ní pomoc. Situace se zhoršila po 
turecké ofenzivě v severní Sýrii, 
která vyústila do nového přílivu 
tisíců syrských uprchlíků do Iráku. 
Nestabilita, nejistota a nepředvída
telnost jsou hlavními faktory, které 
formovaly situaci v zemi a život 
jejích obyvatel, kteří čelí vážným 
důsledkům, ohrožujícím zejména 
nejzranitelnější skupiny obyvatel
stva.

Mosul
Město Mosul v provincii Ninewa, 
kde MAGNA realizovala interven
ci, zůstalo okresem s nejvyšším 
počtem navrátilců: více než 1 
milion lidí. Na konci roku 2019 

bylo v Mosulu více než 175 000 
lidí, kteří akutně potřebovali hu
manitární pomoc. Vážně zničené 
město a jeho zdravotnická zařízení 
byly přetížené počtem a požadav
ky těch, kteří se do města vrátili 
a potřebovali lékařskou pomoc. 
Poškozené totiž byly téměř všech
ny zdravotnická zařízení v Mosulu, 
devět z třinácti státních nemocnic 
bylo úplně zničeno se ztrátou asi 
70 procent nemocničních lůžek.

Zdraví pro matku a dítě
MAGNA zajistila bezpečný přístup 
navrátilců v západní části města 
Mosul ke kvalitním službám péče 
o reprodukční zdraví a zlepšila po
skytování kvalitních služeb repro
dukčního zdraví. Mobilní jednotka 
MAGNA a také podporována ne
mocnice Al Batool pomohly nej
zranitelnějším těhotným a kojícím 
ženám a ženám v reprodukčním 
věku. Je důležité mít na paměti, že 
poskytování těchto služeb snižova
lo riziko nemocnosti a úmrtnosti 
matek.

MAGNA přijímala a školila zdra
votnický personál s cílem snížit 
nedostatek zdravotnického per
sonálu a zlepšit kvalitu zdravot
nických služeb. Byli jsme schopni 
zajistit základní léky a zdravotnické 
pomůcky pro reprodukční zdraví 
pro základní i komplexní služby 
urgentní porodní a novorozenecké 
péče (EMONC) a RH.

Sexuální násilí
Taktéž jsme se zaměřili na osoby, 
které přežily genderově podmí
něné násilí (GBV) v této oblasti. 
Naše týmy identifikovaly a refero
valy oběti GBV do zdravotní péče. 
Hlavním terčem GBV jsou zejména 
ženy a dívky. Mnoho lidí, kteří tako
vé násilí přežili, odmítá specializo
vané služby z důvodu strachu před 
stigmatizací, represí včetně vraždy 
ze cti a jiných forem násilí nebo 
z důvodu nedůvěry v dostupné 
právní služby.

MAGNA působí v Iráku od roku 
2017.
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V roce 2019 se MAGNA v Jižním 
Súdánu zaměřila na projekty v oblasti 
zdraví matek a dětí, reprodukčního 
zdraví a výživy.
V oblasti Duk Pagaak v okrese Duk 
ve státě Jonglei jsme zřídili stabili
zační centrum, centrum primární 
zdravotní péče a mobilní jednotku. 
Před intervencí MAGNA zdravot
ní 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 péčí 
bylo navíc poznamenáno velkými 
bezpečnostními riziky. Společný 
rychlý průzkum zdraví a výživy, kte
rý provedl tým MAGNA a Okresní 
zdravotní úřad v únoru 2018, odhalil 
příliv obyvatel ze sousedních okresů 
(např. z oblasti Ayod) do Duk Paga
ak, čímž se ještě zvýšil počet vnitřně 
vysídlených osob a zvýšilo se zatíže
ní stávajících zařízení, kde MAGNA 
poskytuje péči.

Zdravotní středisko MAGNA 
v Duk Pagaak se stalo jediným 
přístupným zdravotnickým 
zařízením i pro lidi z různých 
vzdálených lokalit, kteří hledají 
lékařskou pomoc.

Situace v zemi
Dlouhodobé vlivy občanské války 
v Jižním Súdánu způsobily jednu 
z největších komplexních huma
nitárních krizí současnosti. V roce 
2019 potřebovalo humanitární 
asistenci a ochranu 7,1 milionu 
lidí. Konfliktem bylo vysídleno 
4,2 milionu lidí, přičemž 2,2 mi
lionu jsou vnitřně vysídlení a 2 
miliony jsou jako uprchlíci v sou
sedních zemích. Hlavními faktory 
během celého trvání konfliktu, 
které způsobují zhoršování situace 
a zvyšování počtu vysídlených, jsou 

AKTIVITY V ČÍSLECH

41 437 
ambulantních konzultací

17 653 
lidí vzdělaných v oblasti 
výživy a zdraví kojenců 
a malých dětí

5 705 
podvyživených dětí 
přijatých a léčených 
v programech výživy

15 709 
dětí do 5 let screenova
ných na podvýživu

231 
vyškolených zdravotnic
kých pracovníků

JIŽNÍ 
SÚDÁN
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násilí a nízká bezpečnost, místní 
a mezietnické konflikty, krádeže 
dobytka spojené s vražděním, zná
silňováním a rabováním, zřídkavá 
dostupnost základních služeb, té
měř neexistující síť zdravotnických 
zařízení, vysoká úroveň chudoby, 
neustálý nedostatek potravin pro 
více než polovinu populace a hro
zící hladomor, jakož i omezené 
možnosti zajištění živobytí. Ve 
vážném ohrožení nedostatkem 
potravin bylo na začátku roku 
2019 téměř 6,2 milionu obyvatel 
Jižního Súdánu (asi 54 %).
V roce 2019 nemělo přístup k ade
kvátní zdravotní péči přibližně 
4 472 000 obyvatel Jižního Súdá
nu. 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 meziná
rodní humanitární pomoci. Více 
než tři čtvrtiny zdravotnických za
řízení provozují zahraniční mimo
vládní organizace. Pouze asi pětina 
všech zdravotnických zařízení 
v zemi je plně funkční.
 
Duk Pagaak
PredPodvýživa
V reakci na akutní podvýživu, 
která v okrese Duk ohrožuje život 
mnoha dětí, MAGNA zavedla pre
ventivní, screeningové a léčebné 
postupy pro léčbu středně těžké 
a závažné akutní podvýživy pro 
nejzranitelnější skupiny obyvatel
stva — děti ve věku 6—59 měsíců 
a těhotné a kojící ženy. Zaměřili 
jsme se na těžkou akutní podvý
živu (SAM), přičemž naše činnost 
sestává z komunitních aktivit, jako 
jsou MUAC screening komunitními 
zdravotnickými pracovníky, suple
mentace vitamínu A a odčervení, 
ambulantní léčba a hospitaliza
ce pro nejtěžší případy. Závažná 
akutní podvýživa je nejextrémnější 
formou podvýživy, která vystavuje 
děti hrozbě úmrtí devětkrát více 
než jejich zdravé vrstevníky.
Pokračovali jsme také ve zlepšo
vání přístupu ke zdravotní péči 

nejzranitelnějších skupin obyvatel
stva zaměřením na hlavní příči
ny nemocnosti a úmrtnosti. Při 
programování využíváme integro
vaný 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 zdra
votnických a nutričních služeb, ale 
také to zlepšilo celkovou reakci 
na potřeby obyvatelstva. Pomohli 
jsme posílit schopnosti zdravot
nických pracovníků v poskytování 
kvalitních zdravotnických služeb 
prostřednictvím odborné přípravy 
založené na schopnostech, což 
umožní zvýšení kvality lidských 
zdrojů pro lepší udržitelnost zdra
votní péče.

Zdraví pro matku a dítě
MAGNA postiženému obyvatelstvu 
pomáhala i poskytováním primár
ní zdravotní péče a zvyšováním při
pravenosti na vypuknutí epidemií 
se zaměřením především na vnitř
ně vysídlené osoby, dívky, chlapce, 
muže a ženy postižené zraňujícími 
konflikty. Zdravotnickou a nutriční 
pomoc MAGNA poskytovala v cen
tru primární zdravotní péče umís
těném v Pagaaku a v Tindire a za 
pomoci mobilního týmu.
Zdravotnický personál poskytoval 
ošetření a léčbu všem pacien
tům, včetně dětí do 5 let s těžkou 
a středně závažnou akutní podvý
živou a zdravotními komplikacemi. 
Uskutečnil se screening v komu
nitě a osoby, u nichž bylo zjištěno, 
že jsou podvyživené, byly odeslány 
do ambulantní péče k lékařskému 
a nutričnímu vyšetření. Nutrič
ní aktivity jsou velmi důležitou 
součástí komplexních humanitár
ních zásahů v této oblasti. Situace 
v okrese Duk Pagaak byla koncem 
roku 2019 považována za jednu 
z nejvážnějších v celém Jižním 
Súdánu, když po katastrofálních 
povodních podle analýzy integro
vané klasifikace fází potravinové 

bezpečnosti v lednu 2020 patřil 
Duk Pagaak do druhé nejhorší fáze 
a asi 40 000 lidí v Jižním Súdánu 
žilo v katastrofické fázi především 
v okresech Akobo, Duk a Ayod 
v Jonglei.
Lékařský tým MAGNA se zaměřo
val na léčbu nejčastějších nemocí 
jako malárie, průjmová onemocně
ní, infekce dýchacích cest a infekce 
kůže, které jsou i nejčastější příči
nou úmrtí zejména u dětí do 5 let.
Zároveň zařízení MAGNA v Duk Pa
gaak umožnilo bezpečné porody 
prováděné odborným zdravotním 
personálem, zatímco mnoho poro
dů proběhlo i doma pod vedením 
kvalifikovaných porodních komu
nitních pracovnic.

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 poskytovatelů pomoci 
v zemi.

MAGNA je i hlavním partnerem 
Ministerstva zdravotnictví a Ná
rodního programu boje proti 
HIV/AIDS a také mentorem pro 
mentální zdraví chronických paci
entů. Léčebné postupy, které MAG
NA zavedla, jsou dnes zavedeny na 
celonárodní úrovni.
Kromě péče o sirotky provozujeme 
zdravotnické programy v nemocni
cích jako jsou Národní pediatrická 
nemocnice nebo okresní nemoc
nice v provinciích Siem Reap, 
Battambang, Takeo a Kampong 
Cham.

AKTIVITY V ČÍSLECH

21 339 
ambulantních konzultací

3 295 
léčených dětí v programe 
HIV/AIDS

1 644 
testů na virovou nálož

38 
zdravotníků absolvovalo 
trénink na poradenství 
v oblasti zlepšení 
adherence

KAM-
BODŽA

Náš program umožňuje kom‑
plexně vyvinout způsob, jak 
zastavit přenos HIV z matky na 
dítě v 99,6 procentech případů.

Situace v zemi
Kambodža patří mezi nejchudší 
země jihovýchodní Asie. Počet 
obyvatel země v roce 2019 dosáhl 
kolem 16,5 milionů. Pod hranicí 
chudoby podle oficiálních statis
tik žije 13,5% obyvatel, přičemž 
v některých zemědělských ob
lastech pod hranicí chudoby žijí 
až dvě třetiny z nich. Situace je 
o to vážnější, že miliony lidí žijí 
jen těsně nad stanovenou hranicí 
chudoby. V zemi také dlouhodobě 
přetrvávají velké rozdíly v úrovni 
zdravotnické péče a znepokojivě 
vysoký výskyt infekčních a chronic
kých onemocnění. Ve zdravotních 
centrech chybí vybavení, zdravotní 
odborníci nemají dostatečné vzdě
lání a často ani možnost uspokojit 
zdravotní potřeby lidí žijících v od
lehlých částech země.
Krutý režim Rudých Khmerů za 
čtyři roky (1975—1979) vyvraždil 
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jí 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 zamě
řujeme také na posílení propojení 
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 byli 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 repro
dukčního zdraví včetně SGBV.
Pacienti absolvovali 13 920 indivi
duálních poradenských setkání na 
3 pracovištích pro děti a dospívají
cí (5 868 dětských a 8 052 dospíva
jících pacientů), 6 742 lékařských 

konzultací s 1 644 testy virové 
nálože.
Uskutečnilo se 68 podpůrných 
skupin, aby se připravili na přesun 
z léčebného programu pro děti do 
programu pro dospělé. 38 lékařů 
a poradců absolvovalo trénink na 
poradenství v oblasti zlepšení ad
herence k léčbě.

MAGNA působí v Kambodži od 
roku 2002.

čtvrtinu národa, počet obětí se 
odhaduje na 1,5 až 3 miliony. Ru
dých Khmerů porazila vietnamská 
armáda na přelomu 70. a 80. let, 
ale Kambodža se začala postupně 
vzpamatovávat až před koncem 
minulého století. Chudoba a hlad 
však byly na každém kroku. Epide
mie HIV/AIDS Kambodžu postihla 
v druhé polovině 90. let. Způso
bili ji do Kambodže vysláni vojáci 
z kontingentu OSN UNTAC. Výsled
kem byly stovky tisíc nakažených 
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, avšak kom
plexní sledování jejich následného 
zdravotního stavu a psychosociál
ní péče jsou stále nedostatečné. 
Tento fakt vede k vysokému riziku 
virologického selhání.
Celkovým cílem programů MAGNA 
je snížit úmrtnost a nemocnost 
pediatrických pacientů, dospívají
cích a těhotných žen žijících s HIV, 
a to vytvořením a implementací 
integrovaného přístupu k léčbě 
a péči a psychosociálním podpůr
ným programům. Aktivity zlep
šují dětské lůžkové a ambulantní 
služby pro děti žijící s HIV / AIDS, 
usnadňují přístup k lékařské po
moci včetně antiretrovirové léčby, 
testování a také zabraňují přenosu 
HIV z matky na dítě prostřednic
tvím sítě zdravotnických zařízení. 
Projekt se zaměřuje i na zajiště
ní sociální péče o lidi žijící s HIV 
v přechodných domovech a na po
skytování zdravotnických vzděláva
cích aktivit pro děti a komunity.
S cílem lépe řešit psychosociální 
problémy v souvislosti s HIV pro
gram zvyšuje úroveň zapojení ko
munity do léčby, péče a podpory 
lidí s HIV a jejich rodin. Programy 
realizované v zemi maximalizu
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V roce 2019 se 
MAGNA v rámci 
svých 7 projektů 
v různých provin‑
ciích zaměřila pře‑
devším na nejvíce 
postižené a nej‑
zranitelnější sku‑
piny obyvatelstva, 
novorozence, děti, 
těhotné a kojící 
ženy, dívky, chlap‑
ce, oběti gende‑
rově podmíněné‑
ho násilí, seniory 
a další ohrožené 
skupiny obyvatel‑
stva.

KONGO 
(KDR)
AKTIVITY V ČÍSLECH

164 281 
ambulantních konzultací

176 564 
dětí očkovaných proti 
spalničkám

9 492 
asistovaných porodů

35 002 
žen navštěvovalo služby 
reprodukčního zdraví

166 
léčených obětí sexuálního 
násilí (znásilnění)

5 534 
podvyživených dětí 
přijatých do programů 
výživy

62 086 
senzibilizovaných lidí 
včetně těhotných  
a kojících žen

127 
vyškolených zdravotnických 
pracovníků

1 172 
výjezdů mobilních klinik

23 
zdravotnických zařízení 
bylo vybaveno základním 
zdravotnickým vybavením 
a základními léky

9 989 
zranitelných osob profi
tovalo z pohotovostních 
zdravotních souprav

25 112 
těhotných a kojících žen 
bylo edukováno



Mise MAGNA v Konžské demokra
tické republice je největší ze všech 
misí MAGNA v celém světě. MAG
NA zahájila svoji činnost v zemi 
v únoru 2009. Cílem MAGNA je 
přispět ke snížení nemocnosti 
a úmrtnosti, podvýživy, negativ
ních účinků HIV a poskytnout 
pomoc obětem sexuálního násilí. 
Poskytujeme bezplatnou lékařskou 
a psychologickou péči, institucio
nální podporu, dohlížíme na zdra
votnické struktury a posilujeme 
kapacity poskytovatelů zdravotní 
péče pro kvalitní lékařskou péči.
MAGNA měla v roce 2019 v Kon‑
žské demokratické republice 987 
pracovníků přímo pracujících 
v terénu.

Situace v zemi
Konžská demokratická republi
ka dlouhodobě čelí komplexní 
humanitární krizi. V roce 2019 ji 
poznamenaly přetrvávající konflik
ty na východě země a prohloubení 
násilí. Země má podle OCHA 5,2 
milionu vnitřně vysídlených osob. 
Z domovů je vyhánějí především 
(98 %) útoky nebo ozbrojené 
a mezikomunitní konflikty. Téměř 
22 milionů obyvatel bylo v po
travinové nouzi, 4,4 milionu lidí 
trpí podvýživou, z toho téměř 3,5 
milionu děti do 5 let. Krajinu navíc 
sužovaly během roku i epidemie 
eboly, cholery a dalších nakaž
livých chorob. Rok 2019 byl po
znamenán trváním druhé největší 
epidemie eboly v historii, která si 
vyžádala stovky životů (oficiálně 
epidemie skončila až v červnu 
2020). Podle statistik OCHA bylo 
v zemi k lednu 2020 oficiálně evi
dovaných 45 000 případů sexuální
ho genderově podmíněného násilí 
(SGBV), což představuje nárůst 
o 86 % oproti stejnému období 
roku 2019.
Projekty MAGNA jsou přímo zamě
řeny na posílení státního zdravot
ního systému v zemi a realizují je 
existující zdravotnické struktury 
a existující zdravotnický personál, 
kde MAGNA poskytuje své odbor
né znalosti prostřednictvím bu

dování kapacit (školení, technická 
pomoc, dohled), vybavení (léky, 
soupravy na ošetření, základní 
zdravotnický materiál) a podpo
ry provozu. Ve všech projektech 
MAGNA úzce spolupracuje s vlád
ními partnery, ale i mezinárodními 
humanitárními aktéry a klastry, 
aby zajistila udržitelnost akcí.

Konžská demokratická repub‑
lika přežila desetiletí mnoha 
překrývajících se krizí a vážných 
omezení lékařských kapacit. Rok 
2019 byl poznamenán dalším ná‑
růstem extrémního násilí a čas‑
tým výskytem dalekosáhlých 
nemocí.

Situace v Kongu byla zásadně 
ovlivněna 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 Severní 
Kivu na severovýchodě země v sr
pnu 2018. Je mnohem závažnější 
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 vyhlá
šena mezinárodní nouzová situace 
v oblasti veřejného zdraví. Epide
mie eboly se rychle zhoršuje v dů
sledku útoků ozbrojených skupin, 
odolnosti komunity vůči přijatým 
opatřením a geografického šíření 
nemoci. Do konce roku 2018 bylo 
zaregistrováno přibližně 700 přípa
dů 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. MAGNA 
poskytuje odborné znalosti pro
střednictvím budování kapacit, 
vybavení a podpory provozu. Ve 

všech projektech úzce spolupra
cujeme s vládními partnery na 
zabezpečení jejich udržitelnosti.

Kinshasa
Podvýživa
Komunitní projekt prevence 
chronické podvýživy s pokrytím 
15 zdravotních zón v oblasti Nsele 
v Kinshase. Celkovým cílem projek
tu bylo pomoci snížit míru chro
nické podvýživy u dětí od narození 
do 23 měsíců. Pomáhali jsme 
komunitním orgánům při realizaci 
aktivit místního plánu boje proti 
podvýživě (vitamin A, podpůr
né skupiny, demonstrace vaření, 
komunitní diskuse). Zároveň jsme 
poskytli léčbu pro děti s těžkou 
akutní podvýživou.

Zdraví matky a dítěte
Posílení zdravotní péče o matku 
a dítě v oblasti Bumbu v Kinshase. 
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).
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.

Equateur
Podvýživa
Projekt k prevenci chronické pod
výživy MAGNA realizovala v oblasti 
Iboko v provincii Equateur, kde 
jsme pomáhali snižovat míru chro
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úmrtnosti a zvýšení rychlosti reak
ce na současnou epidemii, jakož 
i zlepšení rychlosti systému varo
vání a včasného odeslání případů. 
Zlepšení kapacity systému zdravot
nictví přispělo k jeho udržitelnosti 
a odolnosti obyvatelstva.

Kasai Central
Sexuální násilí
Program byl zaměřen na snížení 
sexuálního násilí v oblastech Di
baya, Katoka a Tshikaji v provincii 
Kasai, a to přijetím sociokulturních 
postojů a norem, které respektují 
genderovou rovnost, posílení po
stavení a odolnost obětí prostřed
nictvím holistické podpory a po
sílení koordinace na vnitrostátní 
úrovni.
Komunity jsme vyzvali, aby pro
střednictvím kampaní na zvyšování 
povědomí, aktivního zapojení ve
doucích komunit, ženských orga
nizací a obětí jako zprostředkova
telů změny přijaly uctivé postoje 
a podporovaly genderovou rovnost.
Kromě toho byla součástí i otázka 
komplexního přístupu (lékařská, 
psychosociální, právní, sociálně
ekonomická reintegrace a pře
sídlení) k potřebám obětí GBV 
s cílem zmírnit následky a zrani
telnost obětí. Program podpořil 
závazek mužů, žen a mladých lidí, 
jakož i komunit přijmout postoje 
a sociální a kulturní normy respek
tující genderovou rovnost a při
spět k boji proti GBV. Posílilo se 
také postavení obětí GBV a rodičů 
nezletilých, kteří přežili násilí, kon
solidací a rozvojem mechanismů 
péče, jakož i mobilizací komu
nitních sítí pro varování, prevenci 
a reakce na GBV.

MAGNA pracuje v KDR od roku 
2009.

nické 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 prostřednic
tvím 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.

Yumbi, provincie Mai ‑Ndombe
Projekt zaměřený na poskytování 
přístupu k primární a sekundár
ní zdravotní péče a na zvládání 
závažné a středně závažné akutní 
podvýživy populace postižené krizí 
v Yumbi. Posílily se i služby psy
chosociální podpory a prevence 
a reakce na genderově podmíněné 
násilí v 18 oblastech zdraví.
Tato reakce se týkala okamžitých 
potřeb vysídlených osob, navrátilců 
a místního obyvatelstva postiže
ných nedávným konfliktem. Inter
vence se konkrétně zaměřovala na 
zranitelné skupiny obyvatelstva, 
jako jsou těhotné a kojící ženy, děti 
do 5 let, ale i na osoby zraněné 
v důsledku tohoto konfliktu.
Z aktivit projektu má přímý užitek 
17 224 lidí, na které byla zaměřena 
tato intervence, a nepřímo je ur
čen pro celkovou populaci oblastí 
zdraví.

MAGNA během roku 2019 pro‑
vozovala v Yumbi 4 mobilní říční 
kliniky, vybavili jsme 23 místních 
nemocnic a klinik zdravotnický‑
mi zásobami, jako jsou základ‑

ní léky, zdravotnický materiál, 
speciální soupravy pro léčbu 
onemocnění, jako jsou průjem, 
malárie, PEP a cholera.

Naše týmy zajišťovaly výživovou 
péči pro děti do 5 let, mobilizaci 
komunity pro aktivní zjišťování 
případů závažné a středně závažné 
akutní podvýživy, poskytovaly nou
zové očkování v reakci na epidemii 
spalniček, v péči o matku a dítě 
jsme zajistili porodní pohotovostní 
zásahy a poskytli celkovou pomoc 
zranitelným osobám, jejichž zá
kladní práva byla porušena.
Naléhavá reakce na epidemii 
spalniček v 6 zdravotních zónách 
(Bokoro, Ntandembelo, Mushi, 
Inongo, Kwamouth a Kiri) v provin
cii Mai Ndombe
Tento projekt byl součástí integro
vané reakce na epidemii spalniček 
postihující několik oblastí Konžské 
demokratické republiky, jejímž 
cílem bylo poskytnout reakci 
zaměřenou na několik složek, jako 
je poskytnutí vakcíny pro cílovou 
skupinu dětí ve věku od 6 měsíců 
do 59 měsíců, posílení epide
miologického dohledu, včasná 
léčba poskytnutím souprav CEP 
pro spalničky a zvýšení povědomí 
a odhodlání komunity.
Tato reakce pokrývala okamži
té potřeby obyvatel postižených 
epidemií. Intervence se konkrétně 
zaměřovala na děti do 5 let v zdra
votních zónách Bokoro, Ntandem
belo, Mushi, Inongo, Kwamouth 
a Kiri. Z aktivit projektu mělo 
přímý prospěch 199 677 osob, na 
které byla zaměřena a nepřímo 
zasáhne celkovou populaci zdra
votních oblastí. Projekt zahrnoval 
organizaci reakční a pozorovací 
kampaně v cílových zdravotních 
zónách v její technické a logistické 
složce, posílení epidemiologické
ho dozoru a odběr vzorků, léčbu 
a správa případů prostřednic
tvím poskytnutí soupravy CEP na 
spalničky a distribuce vitamínu A, 
jakož i komunikační a komunit
ní mobilizační činnost. Hlavním 
dopadem projektu je snížení 
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LIBA-
NON

V roce 2019 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.

Situace v zemi
Libanon má asi 6 milionů obyva
tel. Podle odhadů UNHCR bylo 
k listopadu 2019 v zemi zaregis
trováno více než 916 tisíc syrských 
uprchlíků, jejich počet se v roce 
2019 snížil o přibližně 40 000. 
Neoficiálně je ale v Libanonu více 
než 1,5 milionu syrských uprchlíků, 
z toho polovina jsou ženy a děti. 
V zemi žije také téměř 180 000 
palestinských uprchlíků a 27 700 
palestinských uprchlíků ze Sýrie. 
Toto číslo dělá z Libanonu krajinu 
s největším počtem uprchlíků na 
počet obyvatel na světě. Zásadním 
způsobem je syrskou krizí zasaže

no i místní libanonské obyvatel
stvo. Ve druhé polovině roku 2019 
došlo k zásadnímu zhoršení celko
vé situace v Libanonu, který je celá 
léta sužován politickými a ekono
mickými problémy. Celonárodní 
protesty spojené s ekonomickými 
otázkami přivedly zemi k dalším 
problémům a k následné nejistotě 
a pádu vlády.
Pomoc MAGNA v Libanonu v roce 
2019 byla zaměřena na zranitelné 
dívky, chlapce, ženy a muže pos
tižené syrskou krizí s cílem zlepšit 
přístup ke kvalitním preventivním 
a léčebným službám primární 
zdravotní péče včetně reprodukč

AKTIVITY V ČÍSLECH

39 697 
ambulantních konzultací

1 437 
registrovaných a ošetře
ných v rámci programu 
duševního zdraví

2 454 
registrovaných a ošetře
ných v rámci programu 
první zdravotní psycholo
gické pomoci

10 494 
členů komunity dostalo 
edukaci v oblasti prevence 
nemocí, sexuálního násilí, 
jakož i správné výživy
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ního zdraví. Zaměřili jsme se na 
zlepšení přístupu k péči zejména 
pro těhotné a kojící ženy a děti do 
5 let. MAGNA provozovala klini
ku ve městě Baalbek a mobilní 
klinika vyrážela do osad Younnine 
a Chaat, kde jsme zjistili velké ne
dostatky v poskytování lékařských 
služeb. Po dohodě s místními 
úřady a komunitami jsme zřídili 
hotspoty — semistatické MAGNA 
ambulance — pro pravidelné vyšet
ření obyvatelů — syrských uprch
líků i zranitelných Libanonců.

MAGNA zajistila lékařskou a psy‑
chologickou péči pro nejméně 
38 700 lidí v primárním zdra‑
votním středisku v Baalbeku 
a prostřednictvím mobilní jed‑
notky v konkrétních osadách 
v oblasti Baalbek Hermel, která 
hostí téměř 110 000 uprchlíků.

Psychoterapeuti poskytovali péči 
a léčbu při psychologických 
potížích a terapeutické sledování 
v centrech. Pacienti, kteří trpěli 
nejzávažnějšími duševními poru

chami, byli podrobeni speciali
zované léčbě. Odborný personál 
podporoval tým komunitních 
pracovníků, kteří prováděli preven
tivní a poradenské práce v rámci 
komunit.
Hotspoty, které MAGNA vybudova
la v několika usedlostech, sloužily 
i pro komunitu jako místa komu
nitních setkání, a i po skončení 
projektu zůstanou ve zprávě ko
munity, která je bude i nadále vy
užívat na své setkání nebo budou 
využity v rámci zdravotních služeb 
v usedlostech.

MAGNA pracuje v Libanonu od 
roku 2016.
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SÝRIE
V roce 2019 MAGNA ve spolupráci 
se svými partnery pokračovala 
v zdravotnické intervenci 
v severozápadní Sýrii v nemocnici 
Al‑Ekha, jedné z největších nemocnic 
pro porodnictví, reprodukční zdraví 
a gynekologickou chirurgii v táborech 
pro vnitřně vystěhované Atmeh 
nedaleko města Atmeh, ve kterých 
se nacházejí stovky tisíc vysídlených 
osob v nouzi.

Intervence zvýšila kapacitu ne
mocnice Al Ekha tak, aby byla 
schopna reagovat na potřeby míst
ního obyvatelstva a zlepšil se jejich 
přístup k reprodukčním a novo
rozeneckým službám a speciali
zované komplexní pohotovostní 
porodnické a novorozenecké péči. 
To pomohlo snížit úmrtnost matek 
a zlepšit zdravotní ukazatele při 
plném provozu nemocnice, posky

AKTIVITY V ČÍSLECH

25 551 
ambulantních 
zdravotních konzultací

480 
asistovaných porodů

892 
hospitalizovaných dětí

322 
případů genderově
podmíněného násilí 
(GBV)

3 288 
lidí vzdělaných v oblasti 
reprodukčního zdraví

tování zdravotnického materiálu, 
vybavení a provozu novorozenec
kého a pediatrického oddělení.
Podle odhadů více než 11 mi‑
lionů lidí v roce 2019 nadále 
potřebovalo humanitární pomoc 
a 5 milionů lidí žilo v akutní 
nouzi. Pro syrský konflikt jsou 
charakteristické četné a vážné 
porušení mezinárodního hu‑
manitárního práva a rozsáhlé 
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šujícím 300 000 lidí. Nemocnice 
má dvě operační sály a dvě po
rodní sály, část pro vysoce rizikové 
těhotenství, poporodní péči a po
operační péči s inkubátorovým 
oddělením s kapacitou 6 inkubá
torů, které fungují nepřetržitě. Je 
to hlavní středisko pro přijímání 
případů z blízkých zdravotních 
středisek, mobilních klinik a od 
komunitních zdravotnických pra
covníků.
Intervence MAGNA směřovala na 
podporu nezbytných potřeb oby
vatelstva soustavy táborů Atmeh, 
především pro vnitřně vysídlené, 
navrátilce a hostitelskou populaci. 
Primárním záměrem bylo vyplnění 
nedostatků v poskytování zdravot
nických služeb, aby nemocnice 
dokázala zajistit konzultace a po
rody a všechny související služby 
pro ženy, jakož i konzultace pro 
novorozence v jedné z nejvíce za
lidněných oblastí Sýrie.

MAGNA pracuje v Sýrii od roku 
2016.

lou povstaleckých sil a islámských 
militantů, více než polovina oby
vatelstva jsou vnitřně vysídlení lidé 
vysídlení opakovaně. Hlavní vojen
ské operace syrské vlády se na tyto 
oblasti soustředily během různých 
kampaní v průběhu roku 2019. 
Syrským vládním silám se podařilo 
získat nové oblasti, které byly dříve 
pod kontrolou povstalců. Vojenské 
operace často zasahují obydlené 
oblasti s četnými civilními oběťmi 
a zaměřují se také na zdravotnická 
zařízení a personál.
V prosinci 2019 bylo v důsled
ku eskalace násilí a intenzivních 
náletů, zejména v jižní a východní 
části Idlibu, podle OCHA přesídle
ných více než 312 000 (do konce 
ledna 2020 téměř 700 000) lidí, 
80 procent jsou ženy a děti.

Nemocnice Al Ekha, Atmeh
Nemocnice Al Ekha se nachází 
nedaleko syrsko tureckých hranic, 
v těsné blízkosti táborů Atmeh 
v okrese Dana v provincii Idlib. 
Tábory jsou největší v severozápad
ní Sýrii s počtem obyvatel převy

porušování lidských práv všemi 
stranami konfliktu; obléhání 
a vyhladovění obyvatelstva, zá‑
měrné útoky na civilisty a civilní 
infrastrukturu, jakož i na pracov‑
níky humanitárních organizací 
a zdravotníky, nucené vysídlová‑
ní, genderově podmíněné i přís‑
né omezení přístupu k humani‑
tární pomoci.

Situace v zemi
Po devíti letech si syrský konflikt 
připsal statisíce obětí, zraněných, 
masivní přesídlení obyvatelstva, 
nepředstavitelné ničení infrastruk
tury a obrovské utrpení civilistů. 
Počet obětí se odhaduje na více 
než 500 000 životů, z toho více než 
225 000 civilistů.
Nejvážnější situace je v severozá
padní části Sýrie, v provincii Idlib 
a v přilehlých částech provincií 
Aleppo a Hama. Podle OCHA žijí 
v severozápadní Sýrii čtyři miliony 
lidí, z nichž 2,8 milionu potřebuje 
humanitární pomoc. Odhaduje 
se, že ženy a děti tvoří 76 % této 
populace. Oblasti jsou pod kontro
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Zapomenuté 
osudy:

YUMBI
Je jim od 4 do 65 let. Jsou jich 
tisíce a jejich počet narůstá. 
Oběti extrémního násilí 
ozbrojených 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 organizace 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 
9‑12 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 2019 
měla MAGNA v terénu 1 000 
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 2019 byla 
MAGNA podpořena přes 60 000 
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 2019 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
Martin Bandžák

OPERAČNÍ SEKCE
Denisa Augustínová

FUNDRAISING A KOMUNIKACE
Barbara Langsfeldová

FINANCE A ADMINISTRATIVA
Iva Barešová
Lucie Měkyšová

SPRÁVNÍ RADA
Denisa Augustínová
Iva Barešová
Lucie Medková

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 poskytovat 
bezplatnou pomoc dětem v MAG
NA 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 ČR, 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 
2019
V roce 2019 
byly náklady na 
sociální programy 
MAGNA ve výši 
11 650 437 Kč 
(77 %). Náklady 
na dárcovství, 
management 
a administrativu 
organizace 
dosáhly 
3 407 640 Kč 
(23 %).

FINANČNÍ VÝKAZY
MAGNA s potěšením představuje 
auditovaný finanční výkaz, který 
poskytuje pohled na práci MAGNA 
a je prostředkem transparentnosti 
a odpovědnosti.
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IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

27643026

MAGNA ČR, o.p.s.
Na Petřinách 2
Praha 6
162 00

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2019

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 7002 2 700A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 4874 487A. III.

Daně a poplatky 75 7A. IV. 

Ostatní náklady 11 8726 11 872A. V.

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

7A. VI.

Poskytnuté příspěvky 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 15 06615 06610Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 10 00012 10 000B. I.

Přijaté příspěvky 5 05013 5 050B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 14B. III.

Ostatní výnosy 815 8B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 15 05815 05817Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -8-8C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění -8-8D. 19ř. 18 - ř. 9

humanitární činnost
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 25.05.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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1 x příslušnému fin. orgánu

MAGNA ČR, o.p.s.
Na Petřinách 2
Praha 6
162 00(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2019

Účetní jednotka doručí:

27643026

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemA. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 14 1953 303
7Zásoby celkem 27 38B. I.
8Pohledávky celkem 22 1B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 3 247 14 153B. III.
10Jiná aktiva celkem 7 3B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 14 1953 303

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 8 565473

13Jmění celkem 388 8 488A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 85 77A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 5 6302 830
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkem 220 90B. II.
18Krátkodobé závazky celkem 2 609 5 539B. III.
19Jiná pasiva celkem 1 1B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 14 1953 303

humanitární činnost
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 25.05.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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SLEDUJTE 
NÁS:

 magnaceskarepublika

 @MagnaMedicalAid

 magna_czech

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


