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Anotace 
 
Příspěvek ve stručnosti popisuje roli Organizace spojených národů s důrazem na 
problematiku humanitárních aktivit. Vedle Organizace jako celku tu přijdou ke slovu i její 
různé konkrétní součásti, agentury a další. 
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Organizace spojených národů a její cíle v oblasti humanitární pomoci 
 

 
 

Organizace spojených národů, OSN (United Nations, UN) v současnosti představuje 
nejvýznamnějšího globálního aktéra v oblasti multilaterální rozvojové spolupráce  
i humanitární pomoci, kterou realizuje prostřednictvím svých organizací, fondů a programů.1 

„Organizace spojených národů je globální mezinárodní organizace s obecnými cíli, 
zaměřená prakticky na všechny oblasti lidského života“.2 Struktura Organizace světových 
národů zahrnuje celou škálu orgánů, které jsou zaměřené na sledování problémů, dotýkající 
se jejich působnosti. Charta Organizace světových národů vymezuje obecné cíle organizace, 
přičemž konkrétní cíle jsou zpracovány v rámci programů a rezolucí jednotlivých orgánů 
systému Organizace světových národů. Velmi zjednodušeně bychom mohli zaměření 
Organizace světových národů charakterizovat jako globální úsilí s cílem zlepšení kvality života 
lidí na celém světě.  
 Organizace spojených národů zařadila problematiku řešení humanitárních krizí 
k jednomu ze svých mnoha významných cílů. Přírodní katastrofy představují závažný problém 
pro lidstvo nejen kvůli vzniklým škodám v důsledku katastrof, ale rovněž řada zemí má potíže 
při odstraňování následků katastrof a řešení záležitostí katastrofou vyvolaných. Přibližně  
90 % škod se odehraje v rozvojových zemích, které povětšinou postrádají kapacity  
a prostředky na odstraňování těchto následků. Přírodních katastrofy vyvolávají mnoho 
dalších humanitárních problémů: „hlad v důsledku zničení úrody, vlny uprchlíků z postižených 
oblastí, epidemie, rozvrat hospodářství a infrastruktury“.3  

Ve většině případů nelze přírodním katastrofám zabránit (vyjma těch, které byly 
zapříčiněné lidským zásahem), z tohoto důvodu směřují aktivity Organizace v této oblasti ke 
třem zásadním cílům: prevence, připravenost a zmírňování následků. Organizace podporuje 
provádění kroků a opatření v oblasti prevence a připravenosti na katastrofy prostřednictvím 
programů, jejichž cílem je vyhodnocení hrozících rizik a zabezpečení jejich omezení. Vedle 
programů, zabývající se vytvářením plánů k omezování rizik, je snahou Organizace s tvorba  
a realizace výcvikových programů, prováděných místními orgány, které mají za cíl prověřit 
možnou spolupráci místních orgánů a Organizace spojených národů. 

Stranou pozornosti nejsou ani nepříznivé situace, související s nedostatkem potravin 
v mnoha chudých oblastech. Většina organizací Organizace světových národů se zabývá 
otázkami v boji proti hladu, disponují s významnými sociálními programy, jejichž pozornost je 
věnována zajištění potravin pro nejchudší obyvatele, zejména ve venkovských oblastech, kde 
bývá situace nejzávažnější.  

                                                           

1
 Organizace spojených národů. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2013. 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/mnohostranna_zrs_cr/osn/index.html 
2
 BAŇOUCH, Hynek; FEDORKO, Martin. Mezinárodní organizace. Masarykova univerzita, Brno 2000. ISBN 80-

210-2474-7. 
3
 BAŇOUCH, Hynek; FEDORKO, Martin. Mezinárodní organizace. Masarykova univerzita, Brno 2000. ISBN 80-

210-2474-7. 
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 Na humanitární pomoci se podílí řada orgánů Organizace světových národů, které se 
však ve svých cílech mnohdy překrývají či v jiných bodech nepokrývají vše potřebné. 
 Organizace spojených národů může při humanitárních akcích dále zorganizovat 
nasazení vojenských jednotek a civilní obrany (Military and Civil Defence Assets, MDCA)4, jež 
jsou složené z vojenského personálu a civilní obrany vyspělých zemí, disponující technikou, 
která je pro postižené státy a pomáhající organizace povětšinou nedostupná.5  
 U některých operací při ozbrojených konfliktech dochází k problémům, které jsou 
vyvolány nezájmem vlády o pomoc postižené oblasti. Naopak v případě přírodních katastrof 
hrozí vznik problémové situace zejména v oblastech, kde probíhá ozbrojený konflikt či na 
postiženém území neexistuje jasná struktura státní pomoci.6 
 Ekonomická a sociální rada, zřízená Chartou Organizace spojených národů, 
představuje orgán sloužící pro koordinaci ekonomických a sociálních záležitostí, vykonávané 
samotnou Organizací spojených národů a jejími specializovanými organizacemi. Působí též 
jako ústřední diskuzní fórum pro řešení a projednávání mezinárodních ekonomických  
a sociálních otázek, včetně vytváření programových doporučení.7 

Pod Organizaci spojených národů spadá celá řada dílčích agentur a odborných 
organizací. Mezi nejdůležitější z tohoto úhlu pohledu patří Úřad pro koordinaci humanitární 
pomoci (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) a celá řada dalších 
mezivládních a nevládních organizací fungujících prostřednictvím Stálého meziresortního 
výboru (International Accounting Standards Committee, IASC). 

 
Tabulka: Přehled názvů některých humanitárních organizací v rámci architektury 

Organizace spojených národů. 
 
Zkratka organizace Oficiální název Název v češtině 

FAO Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 

Organizace pro výživu a zemědělství 

UNHCR United Nations High Commissioner  
for Refugees 

Úřad vysokého komisaře Organizace spojených 
národů pro uprchlíky 

IOM International Organization  
for Migration 

Mezinárodní organizace pro migraci 

UNDP United Nations Development Programme Rozvojový program Organizace spojených 
národů 

UNICEF United Nations Children´s Fund Dětský fond Organizace spojených národů 

OCHA United Nations Office  
of the Coordination of Humanitarian Affairs 

Úřad pro koordinaci humanitární pomoci 

WFP United Nations World Food Programme Světový potravinový program 

WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace 

 
A nyní již k jednotlivým dílčím organizacím. 

                                                           

4 Use of Military and Civil Defense Assets. Inter Agency Standing Committee. 
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-products-products&productcatid=8 
5
 BAŇOUCH, Hynek; FEDORKO, Martin. Mezinárodní organizace. Masarykova univerzita, Brno 2000. ISBN 80-

210-2474-7. 
6
 BAŇOUCH, Hynek; FEDORKO, Martin. Mezinárodní organizace. Masarykova univerzita, Brno 2000. ISBN 80-

210-2474-7. 
7
 Ekonomická a sociální rada. Informační centrum Organizace spojených národů v Praze. 

http://www.osn.cz/system-osn/organizacni-struktura/?i=185 
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Úřad pro koordinaci humanitární pomoci  
 

  
 
Úřad pro koordinaci humanitární pomoci (United Nations Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs, OCHA, UNOCHA), který si klade za cíl posílit koordinaci 
mezi součástmi Organizace spojených národů, které poskytují pomoc v nouzových situacích.  
 Úřad byl založen Sekretariátem Organizace spojených národů v roce 19918 jako 
Výkonný výbor pro humanitární záležitosti (Executive Committee on Humanitarian Affairs, 
ECHA). Od roku 1997 Úřad existuje pod současným názvem). Milníky z existence tělesa jsou 
zejména následující: 
 

 1991: Utváří se základ organizace, centrální fond pro uvolňování financí za nouzových 
situací. Koordinátorovi nouzové pomoci je přiřknut (generálním tajemníkem) vyšší 
statut (undersecretary). Byly vytvořeny pobočky v New Yorku a Ženevě pro zajištění 
institucionální pomoci. 

 1998: Přejmenování na současný stav, mandát se stal více jednoznačným.  

 2005: Generální tajemník představuje balíček humanitárních reforem k zajištění větší 
předvídatelnosti, zodpovědnosti a partnerství v mezinárodním humanitárním 
systému odezvy 

 2006: Centrální fond pro uvolňování financí pojmul grant 450 miliónů dolarů, 
určených na rozvoj a vybavení organizace. 

 2010: Úřad koordinuje sbírky v celkové hodnotě 7,1 biliónu dolarů na pomoc lidem 
z celkem 12 zranitelných zemí. Blesková sbírka byla uskutečněna po zemětřesení na 
Haiti, ve výši 1,5 biliónu dolarů. Byl schválen Strategický rámec fungování Úřadu pro 
roky 2010 až 2013. 

 
V rámci Úřadu působí okolo 1 900 pracovníku z celkem třiceti zemí. Centrálami Úřadu 

jsou New York, Ženeva. Regionální pobočky jsou v lokalitách: Panama, Senegal, Jižní Afrika, 
Kenya, Egypt, Kazachstán, Thajsko, Fiji. Lokální pobočky jsou právě v nejvíce zranitelných 
zemích: Haiti, Kolumbie, Mali, Pobřeží Slonoviny, Kongo, Zimbabwe, Myanmar, Afghánistán, 
Sýrie, Somálsko, Jemen, Jižní Sudán. 
 
 Úřad je součástí Sekretariátu Organizace spojených národů a je zodpovědný za 
koordinaci akcí Organizace spojených národů a dalších humanitárních aktérů, s cílem zajistit 

                                                           

8
 FUKA, Jan. UNOCHA, Policejní akademie České republiky v Praze, seminární práce. Praha 2012. 

Od roku 1971 ostatně existuje Kancelář koordinátora pro koordinaci reakce na pohromy (Office of the United 
Nations Disaster Relief Coordinator). 
Na základě rozhodnutí valného shromáždění rady Organizace spojených národů 46/182 z důvodu posílení 
odpovědnosti v otázce komplexního zvládnutí nouzových situací a pohrom. 
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jednotnou reakci na mimořádné události – pokud následky katastrof a rozsah poskytované 
pomoci přesahují možnosti jedné z participujících agentur Stálého meziagenturního výboru 
(Inter-Agency Standing Commitee, IASC).9 
 

   
 
 Mezi hlavní úsilí Výboru, v čele s koordinátorem humanitárních akcí10 Organizace 
spojených národů, je rozvíjet humanitární politiku, přičemž souhlasí s tím, že je podstatné 
rozdělit odpovědnost za různé aspekty humanitární pomoci. K dalším jeho snahám patří 
rozvoj etického rámce všech humanitárních činností, prosazování humanitárních zásad či 
řešení otázek ve spojitosti s odpovědností všech agentur humanitárních programů, apod. 11 

Výbor představuje fórum pro koordinaci, politický vývoj a rozhodování zahrnující 
klíčové humanitární partnery, ať už jsou nebo nejsou členy Organizace spojených národů.12 
 

Úřad jako takový upozorňuje na negativní dopad různých sankcí na civilní 
obyvatelstvo, na dopady šíření zbraní či problematiku nášlapných min. Úřad zároveň 
mobilizuje a koordinuje zásadní humanitární akce ve spolupráci s národními mezinárodními 
aktéry, s cílem zmírnit lidské utrpení při katastrofách či jiných mimořádných událostech.13  
 Způsob provádění humanitárních operací závisí na mnoha faktorech, které se liší, jak 
vážností situace, tak tím nakolik je daná země schopna se s následky vyrovnat 
prostřednictvím vlastních zdrojů a pomoci poskytované z jiných zdrojů. V případě, že se 
dostaví určitá krize, Úřad koordinuje mezinárodní odpověď, kdy vzniklou situaci konzultuje 
s týmy Organizace spojených národů v daných zemích a provádí meziresortní jednání 
v ústředí Organizace spojených národů, aby bylo dosaženo shody v rámci hlavních akčních 
priorit.14  

Pro poskytnutí rychlé pomoci při výskytu mimořádné události vytvořil Úřad 
pohotovostní systém, který přístupný 24 hodin denně. „Monitoruje situaci tak, aby rozpoznal 
přírodní katastrofy, ekologické krize a průmyslové nehody a aby pomáhal koordinovat 
záchranné činnosti“.15  

Důležitost Úřadu ve světovém měřítku spočívá v jeho koordinaci mobilizace 
a nasazení všech prostředků z účastnících se zemí a mezinárodních organizací. Pro rychlou  

                                                           

9
 Inter-Agency Standing Commitee. http://www.humanitarianinfo.org/iasc/ 

10
 Tímto koordinátorem je náměstek generálního tajemníka a Nouzový pomocný koordinátor (Under-Secretary  

– General and Emergency Relief Coordinator, USG/ERC). 
11

 About the Inter Agency Standing Committee. Inter Agency Standing Committee. 
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-about-default 
12

 Head of OCHA. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 
 http://www.unocha.org/about-us/headofOCHA 
13

 Who We Are. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 
http://www.unocha.org/about-us/who-we-are 
14

 Fakta a čísla Organizace spojených národů: Základní údaje o Organizaci spojených národů. Informační 
centrum Organizace spojených národů v Praze, Praha 2002. ISBN 92-1-100850-6. 
15

 Koordinace humanitární pomoci – Reakce na mimořádné situace. Informační centrum Organizace spojených 
národů v Praze. http://www.osn.cz/humanitarni-otazky/?kap=54&subkap=57 
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a účinnou reakci vede Úřad centrální registr kapacit jednotlivých států, které je možné využít 
pro danou nouzovou situaci. 
 Koordinační úlohy Úřadu na místě provádějí Koordinační týmy Organizace spojených 
národů pro posouzení a koordinaci při katastrofách (UN Disaster and Assessment 
Coordination Teams, UNDAC), které jsou součástí mezinárodního záchranného systému pro 
náhlé situace. Díky osvědčeným systémům mobilizace lze jejich nasazení zajistit v krátkém 
časovém horizontu (přibližně 12 až 48 hodin), kdy jsou tyto týmy schopny se dostavit na 
místo katastrofy či jiné mimořádné události. Jsou složeny především ze zkušených nouzových 
manažerů a dalších odborníků, kteří jsou speciálně vyškoleni a vybaveni k plnění úkolů. 
Zároveň zajišťují spolupráci s místními orgány s účelem zjistit jaká pomoc a v jakém rozsahu 
je potřebná. 16  
 Pro členy Koordinačních týmů je určena další forma výcvikových programů, jako 
například Výcvikový program pro zvládání katastrof (Disaster Management Training 
Programme), jež je realizovaný v řadě zemí. Cílem prevence je snižování rizik, které hrozí při 
přírodních katastrofách prostřednictvím systému včasného varování a vytvoření struktury 
kvalitních informací, zabývající se vyhodnocením potřeb zasaženého území v případě 
katastrofy, vedoucí k tomu, aby pomoc mohla realizována rychle a efektivně.17 

Úřad „spolupracuje s ostatními organizacemi, obhajuje humanitární požadavky  
u jiných orgánů (např. u Rady bezpečnosti), koordinuje humanitární pomoc a doplňuje ji 
v oblastech nespadajících mezi cíle jiných organizací, spravuje Ústřední revolvingový fond,18 
podporuje programy vedoucí k prevenci, připravenosti a snižování možných dopadů 
katastrof.“19 Úřad se snaží sladit postupy v otázkách rozdělení pravomocí, vysílání misí, 
příprav, poskytnutí pomoci a získávání zdrojů. Příklady projektů mohou být následující: 

                                                           

16
 What is UNDAC? UNOCHA. http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/undac/overview> 

17
 BAŇOUCH, Hynek; FEDORKO, Martin. Mezinárodní organizace. Masarykova univerzita, Brno 2000. ISBN 80-

210-2474-7. 
18

 Ústřední revolvingový fond Úřadu zajišťuje přísun financí potřebných pro okamžitou reakci na krizi. Je 
využíván humanitárními organizacemi, které mají problémy s přísunem hotovosti před obdržením příspěvků od 
dárců. Organizace, která si od fondu vypůjčí určitou částku, ji musí splatit v průběhu jednoho roku. 
Fakta a čísla Organizace spojených národů 2005. Organizace spojených národů, Praha 2006.  
http://www.osn.cz/soubory/fakta-a-cisla-osn-2005-kapitola-5.pdf 
19

 BAŇOUCH, Hynek; FEDORKO, Martin. Mezinárodní organizace. Masarykova univerzita, Brno 2000. ISBN 80-
210-2474-7, s. 77.  
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Finance OCHA zajišťuje Ústřední revolvingový fond, který využívají humanitární 
organizace při finančních potížích. Stěžejní roli nicméně sehrávají dobrovolné projektové 
příspěvky konkrétních zemí (viz ilustrace, týkající se finančního aspektu fungování Úřadu).20 
Celkem tři fondy (zajišťují vodu, jídlo, přístřeší a zdravotní péči potřebným. 

 
 

 

 

                                                           

20
 INSARAG Poster Timeline. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/insarag_poster_timeline.pdf 
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Konkrétní projekty či aktivity Úřadu 
 
Ghana: Posílení místního ekonomického rozvoje21 
 
Tento projekt probíhal od 1. ledna 2006 do konce roku 2011. Celkový rozpočet činil 

více než 800 tisíc USD, přičemž všechny peníze byly vyčerpány. Cílem projektu bylo zvýšení 
finanční gramotnosti a obchodních znalostí chudých obyvatel v zaostalých oblastech.  

 
Mauricius: Společný projekt plánování vodních zdrojů22 
 
Tento projekt spuštěný k začátku roku 2010, plánovaný do roku 2015, má za cíl 

strategické hospodaření se sladkovodními zdroji. Tedy to, aby bylo vhodnými technikami  
a metodami zajištěno lepší využití vody. Do projektu je zapojeno celkem šest zemí: Kapverdy, 
Komory, Maledivy, Mauricius, Svatý Tomáš a Seychely. Rozpočet projektu činí 2 miliony USD.  

 
Rozvojové cíle tisíciletí23  
 
Během summitů a konferencí v devadesátých letech minulého století vznikla 

myšlenka a následně byly formulovány a stanoveny Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium 
Development Goals, MDGs). Hlavní cíle spočívají v navýšení investic do sociální oblasti, 
životního prostředí a infrastruktury v hospodářsky chudých zemích, s cílem zaměřit se na 
jejich efektivnější využívání.24 

 

  
 
Společným úsilím vyspělých i méně rozvinutých zemí má být tedy dosaženo osmi 

konkrétních cílů, které jsou považovány za klíčové: 
                                                           

21
 UNDP Projects. United Nations Development Programme. 2010. 

http://open.undp.org/#project/00044069 
22

 UNDP Projects. United Nations Development Programme. 2010. 
http://open.undp.org/#project/00044069 
23

 Všech 191 členských států Organizace spojených národů se je v roce 2000 zavázalo splnit do roku 2015. 
24

 Millennium Development Goals are within reach, but stronger efforts needed – UN report. United Nations 
News Centre. 1. VII. 2013. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45308 
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 Odstranit extrémní chudobu: „více než miliarda lidí musí žít s denním příjmem nižším 
než jeden americký dolar a téměř 800 milionů lidí nemá dostatek jídla, aby mohli vést 
normální, zdravý a aktivní život.“25 Dále snížit na polovinu podíl lidí trpících hladem. 
Tento bod je považován za hlavní rozvojový cíl. Na tuto oblast se zaměřuje především 
podpora zaměstnanosti, rozvoj zemědělství a venkova. 

 Dosáhnout základního vzdělání pro všechny: i přes zlepšující se školní docházku stále 
ještě existují státy a oblasti, kde je negramotnost vysoká.26  

 Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti. 

 Snížit dětskou úmrtnost: snížit o dvě třetiny míru úmrtnosti dětí do věku pěti let.27 

 Zlepšit zdraví matek: snížit o tři čtvrtiny úmrtnost matek.  

 Bojovat s HIV a AIDS, malárií a dalšími nemocemi: zastavit šíření nemocí a snižovat 
procento nakažených především u následujících pěti nejčastějších nemocí (zápal plic, 
průjmová onemocnění, spalničky, malárie, HIV/AIDS). 

 Zajistit udržitelný stav životního prostředí: větší dostupnost nezávadné pitné vody, 
lepší hygienické podmínky, lepší podmínky pro lidi v příměstských čtvrtích (slumech), 
zastavit degradaci půdy, snížit podíl skleníkových plynů. 

 Budovat světové partnerství pro rozvoj: cílem je rozvíjet otevřený obchodní a finanční 
systém založený na pravidlech, zajistit jeho předvídatelnost a nediskriminační 
charakter. Vyspělé státy by měly bojovat proti korupci, dluhům, podvodům, 
lichvářům; měly by se snažit o odstranění cel a kvót, nabízet pracovní příležitosti  
a lépe využívat informační technologie. 
 

 
 

                                                           

25
 Novinář, rozvojová pomoc a humanitární pomoc. Člověk v tísni, Praha 2007, s. 31. 

26
 Zatímco v Evropě je gramotnost vysoká (bezmála 100 %), v Africe je gramotnost dětí pod 18 let pouze 50 %. 

11 Facts About Education. DoSomethink.org. 2013. 
http://www.dosomething.org/tipsandtools/11-facts-about-education-around-world 
27

 Rozvojové cíle. Organizace spojených národů Praha, Praha 2005. 
http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205 
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Ilustrace: Infografika k aktivitám Úřadu: Organizační struktura a řízení; angažmá na 
Haiti a komunikační toky mezi Úřadem a dalšími aktéry.28 

 

 

                                                           

28
 BEHR, Franz-Josef. United Nations Organisatiuons and Geodata. Hochschule für Technik Stuttgart; 

Slideshare.net. http://www.slideshare.net/fullscreen/fjbehr/un-organisations-and-geodata/3 
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Ilustrace na další straně představují dva pohledy na tzv. „Cluster OCHA“, tedy rámec 
propojení relevantních aktérů k dosažení efektivních výsledků humanitární akce.29 
 

 
 

 
                                                           

29
 Cluster Coordination. UN OCHA.  

http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/cluster-coordination 
International Humanitarian Architecture. UN OCHA. 
http://www.unocha.org/publications/asiadisasterresponse/InternationalHumanitarianArchitecture.html 
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Dětský fond Organizace spojených národů  
 

  
 
Dětský fond Organizace spojených národů (United Nations Children's Fund, UNICEF), 

v součinnosti s dalšími orgány, obnovuje v případě naléhavých katastrof základní služby, 
dodávky vody, hygienická zařízení, léky a další potřeby. Rovněž naléhá na vlády 
a bojující strany, aby zajistily efektivnější ochranu dětí. Existují speciální programy 
poskytování pomoci, například pomoc dětem opětovně nalézt své rodiče a příbuzné. 

Od roku 195330 se Dětský fond stal součástí Organizace světových národů.31 V roce 
2002 pomáhal UNICEF v 51 zemích.32 O deset let později v roce 2012 pomáhal UNICEF a jeho 
partneři celkem při 286 humanitárních situacích v 79 zemích.33 

 
Jako praktický příklad aktivit Dětského fondu je uvedeno následující: 
 
Bangladéš: Zlepšení zdraví a výživy matek a dětí na těžko přístupných místech34  
Bangladéšská lidová republika (dále „Bangladéš“) se tímto projektem snaží zlepšit 

zdraví matek, novorozenců a dětí do věku pěti let, zlepšit jejich růst, výživu a snižovat 
úmrtnost ve 14 chudých oblastech země. Pomoc se týká zlepšení nedostatečného veřejného 
zdravotnictví, podávání vakcín a léků. 

Projekt umožňuje rodinám a ženám dozvědět se o dostupných službách. Je 
odhadováno, že by měl pomoci více než 1,5 milionu žen a 5,8 milionů dětí. 

Zlepšení zdraví by se mělo týkat převážně následujících oblastí: snížení výskytu 
infekčních nemocí a kvalitnější výživy. Příspěvek bude až do výše 20 milionů USD a projekt je 
funkční od března 2013 do konce roku 2017.  

                                                           

30
 Jeho založení se váže již k roku 1946 (původní název Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci), kdy 

hlavním úkolem bylo pomoc dětem postiženým 2. světovou válkou. 
31

  
32

 Poskytování pomoci a ochrany. Organizace spojených národů Praha. 2013. 
http://www.osn.cz/humanitarni-otazky/?kap=55 
33

 Annual Report 2012. UNICEF, 2013. 
http://www.unicef.org/publications/files/UNICEF-AnnualReport2012_8July2013.pdf 
34

 Foreign Affairs. Trade and Development Canada. 2013. 
http://www.acdicida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebProjSearchEn/E7AF6D72FCD9D97685257B2C0035AAA8 
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UNICEF Tap Projekt 
 
Jedná se o projekt, propagující pití vody z kohoutku. Tato celosvětová kampaň si 

kladla za cíl rozšířit povědomí o přístupu k čisté a pitné vodě. „Téměř miliarda lidí je bez 
přístupu k nezávadné vodě, přičemž každý rok kvůli závadné vodě a špatné hygieně zemře 
více než 3,4 milionu lidí. 99 % takto způsobených úmrtí se týká rozvojových zemí.“35  

Projekt Tap odstartoval v roce 2007 v New Yorku, kdy byla za vodu z vodovodu, 
kterou hosté v restauracích dostávali předtím zpravidla zdarma, stanovena částka 1 americký 
dolar (patrně za pohár). Těmito vybranými finančními prostředky měl UNICEF poskytnout 
přístup k čisté a nezávadné vodě v zaostalých zemích, jako je Belize, Pobřeží slonoviny, Haiti, 
Irák, Vietnam. Další podíl sumy pomáhá v zemích vrtat studny, instalovat vodní čerpadla  
a stavět například latríny. Z projektu je podpořen i sběr dešťové vody a cenově dostupné 
vodní filtry. 

 

 
 
A kolik pomoc stojí?:36 
 

 10 Kč – 50 tablet na čištění vody (1 tableta stačí na vyčištění 4 – 5 litrů vody); 

 680 Kč – Tablety na odčervení pro 1 000 dětí (účinný lék proti nemocem způsobenými 
střevními parazity, přenášenými do organismu požíváním závadné vody  
a nedostatečnou hygienou); 

 1 365 Kč – Jízdní kolo pro terénního pracovníka, který objíždí vesnice a školy 
v nedostupných oblastech a zprostředkovává dětem základní hygienické návyky; 

 4 080 Kč – Základní rodinná souprava pro přepravu a čištění vody v krizových 
situacích (kanystry na vodu, kbelíky, mýdlo a tablety na čištění vody pro 20 rodin). 
 

                                                           

35
 One Billion Affected. Water.org. 2013. http://water.org/water-crisis/one-billion-affected/ 

36
 Pozoruhodný projekt UNICEF na pomoc Africe. Vodárenstvi.cz. 2013. 

http://www.vodarenstvi.cz/clanky/pozoruhodny-projekt-unicef-na-pomoc-africe 
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Rozvojový program Organizace spojených národů 
 

    
 
Rozvojový program Organizace spojených národů (United Nations Development 

Programme, UNDP) je další organizací Organizace spojených národů. Zodpovídá za 
koordinaci činnosti v oblasti prevence, připravenosti a zmírňování následků přírodních 
katastrof. V případě krizové situace je poskytována humanitární pomoc. Vlády 
prostřednictvím Rozvojového programu žádají o pomoc při tvorbě obnovujících programů  
a přerozdělování pomoci. Program také ve spolupráci s dalšími organizacemi připravuje 
rozvoj postižené oblasti do budoucích let. Podporuje programy odzbrojování bývalých 
bojujících stran, včetně programů na odstraňování min, návraty uprchlíků a vysídlených 
osob, dále se snaží omezovat chudobu, předcházet krizím, zabývá se otázkami energetiky  
a životního prostředí, to vše v celkem 166 zemích světa.37 
 Posláním Programu je pomáhat vládám i občanským organizacím v posilování 
schopnosti řešit škálu problémů a faktorů, zapříčiňující vznik chudoby (například zabezpečení 
přísunu potravin, zlepšení dostupnosti přístřeší, vytváření pracovních míst, apod.). Program 
nabízí rychlou pomoc a podporuje sociální a ekonomické základy pro trvalý mír a rozvoj.  

Program spolupracuje s lidmi na všech úrovních společnosti, přičemž jeho snahou je 
vybudovat národy, které budou odolné vůči krizím a udrží růst, který jim zajistí kvalitní 
životní podmínky pro všechny. Svým působením se snaží dosáhnout snížení chudoby (tím 
přispět k plnění Rozvojového cíle), vytvoření demokratické správy věcí veřejných, předcházet 
krizím a zajistit ochranu životního prostředky, včetně energických zdrojů pro udržitelný 
rozvoj. V případě vzniku přírodní katastrofy či jiné nepříznivé situace jeho koordinační 
činnosti realizují zástupci Programu se sídlem v příslušné zemi.38 
 Program si klade cíl, týkající se snížení počtu chudých na polovinu do roku 2015. 
Globální síť Programu zahrnuje celkem 134 poboček ve 174 zemích či územích světa, jejichž 
cílem je poskytovat lidem pomoc, která je vybaví zkušenostmi, aby se si především byli 
schopni pomáhat sami. Významné postavení zastávají regionální pobočky Programu, které 
vycházejí ze zkušenosti a potřeb místních občanů a nevládních organizací. 

V několika rozvojových zemích založil Program Mechanismus pro rozvojovou pomoc 
(United Nations Development Action Framework, UNDAF), složený z expertních týmů, 
vedených koordinátorem, který bývá obvykle stálým představitelem UNDP.  

Cílem zmiňovaného mechanismu je zpracování plánu k řešení hlavních rozvojových 
problémů, dle vyjádření vlád států.39 

                                                           

37
 Rozvojový program Organizace spojených národů (UNDP). Organizace spojených národů Praha. 2005. 

http://www.osn.cz/system-osn/programy-a-dalsi-organy-osn/?i=99 
38

 United Nations Development Programme: Overview.  
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/overview.html 
39

 United Nations Development Group. https://undg.org/ 
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Světový potravinový program  
 

  
 
Světový potravinový program (United Nations World Food Programme, WFP) 

představuje největší světovou organizaci, zabývající se potravinovou pomocí, jehož primární 
úkolem je podpora chudých obyvatel rozvojových zemí, potýkající se s problémem hladu, 
podvýživou či chudobou. Multilaterální charakter tohoto programu je jeho největší 
předností, jelikož své schopnosti, možnosti či prostředky využívá prakticky všude 
v rozvojovém světě, bez ohledu na politickou orientaci vlád. Světový potravinový program 
odráží zásadu, že potravinová pomoc zároveň přispívá hospodářskému a sociálními rozvoji. 
Soustředí se především na pomoc lidem v nouzi, dlouhodobou rozvojovou pomoc, zvláštní 
operace (např. zajištění základních potřeb uprchlíků), poradenství či podporu zemí při 
zavádění a řízení jejich vlastních programů potravinové pomoci. 40  Při mimořádných 
událostech je vždy v první linii při distribuci potravin obětem, jež byly zasaženy následky 
válek, sucha, špatné úrody či přírodních pohrom.41 Velká část potravinové pomoci je 
poskytována dárcovskými zeměmi ve formě naturálií, další část Světový potravinový program 
nakupuje prostřednictvím získaných multilaterálních a bilaterálních finančních zdrojů. 
Zároveň nakupuje zboží a služby v rozvojových zemích, čímž přispívá hospodářskému  
a sociálnímu rozvoji. 

Fond poskytuje rychlou a účinnou pomoc milionům obětí různých katastrof. „Před 
deseti lety byly dvě ze tří tun potravinové pomoci poskytované WFP použity k zajištění 
soběstačnosti příjemců (oběti katastrof, uprchlíci, osoby vysídlené). Dnes je poměr obrácený, 
neboť téměř 80 % zdrojů WFP míří k obětem humanitárních krizí.“42 

Aktivity a strategie Světového potravinového programu jsou orientovány k cíli:  
vymýcení hladu a chudoby, přičemž konečným cílem by měla být eliminace potřeby 
potravinové pomoci. Cílené intervence jsou potřebné pro zlepšení životních podmínek 
nejchudších lidí, kteří se nacházejí trvale v krizové situaci, související se tím, že nemají 
prostředky, jak získat obživu, která je vyžadována pro aktivní a zdravý život.43  
 

                                                           

40
 Mission Statement. United Nations World Food Programme. http://www.wfp.org/about/mission-statement 

41
 Fakta a čísla Organizace spojených národů: Základní údaje o Organizaci spojených národů. Praha: Informační 

centrum Organizace spojených národů v Praze, Praha 2002. ISBN 92-1-100850-6. 
42

 Poskytování pomoci a ochrany. Organizace spojených národů. Praha 2013. 
http://www.osn.cz/humanitarni-otazky/?kap=55 
43

 Mission Statement. United Nations World Food Programme. http://www.wfp.org/about/mission-statement 
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Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj 
 

  
 

 Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (International Fund for Agricultural 
Development, IFAD) byl založen roku 1977, jako jeden z hlavních výsledků Konference 
Světového potravinového programu (1974)44. Důležitým poznatkem této Konference bylo, že 
příčiny nedostatku potravin a hladomoru až v takové míře nesouvisely se selháním 
potravinové výroby, ale spíše se strukturálními problémy, týkající se chudoby, přičemž 
většina chudých obyvatel rozvojového světa se soustřeďuje ve venkovských oblastech. 
Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj byl zřízen pro podporu řešení problému, zejména 
ve formě určeného financování potravin v rozvojových zemích.45 Jeho aktivity jsou výhradně 
zaměřeny na problematiku venkovské chudoby v rozvojových zemích a práci s obyvateli, 
nacházející se v těchto oblastech, s cílem odstranění hladu a podvýživy, zvýšení produktivity 
a příjmů, ovlivňující kvalitu jejich života. 46  Snaží se do rozvojového procesu začlenit 
zemědělce (muže i ženy), aby bylo zaručeno, že potřebná rozvojová pomoc se dostaví 
především těm, kteří ji opravdu potřebují.  

 

                                                           

44
 Konference byla realizována jako reakce na potravinové krize roku 1970, která postihla primárně země Afriky.  

45
 Who We Are. International Fund for Agricultural Development. http://www.ifad.org/governance/index.htm 

46
 What We Do. International Fund for Agricultural Development. http://www.ifad.org/operations/index.htm 
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Organizace pro výživu a zemědělství  
 

  
 
Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, FAO) poskytuje včasné varování před hrozícími potravinovými krizemi  
a provádějící hodnocení problémů se zásobováním potravin po celém světě. V rámci 
včasného varování udává aktuální informace o globální potravinové situaci, přičemž provádí 
též hodnocení v zemích, kde hrozí problémy s dostupností potravin.47 V případě vzniku 
katastrofy a či jiné mimořádné události poskytuje pomoc především ve fázi rehabilitace  
a rekonstrukce postiženého území a snaží se předcházet vzniku humanitárních krizí 
podporou zemědělství v zaostalých oblastech.48 

Organizace rovněž usiluje o zmírňování chudoby a hladu. Dále poskytuje rozvojovou 
pomoc a poradenství v oblasti strategií a plánování. Pomáhá státům zvládat potravinové 
krize. Finanční zdroje jsou tvořeny příspěvky dárcovských organizací a vlád.  

Organizace se zabývá zajištěním potravin, pitné vody a rozvojem zemědělské oblasti. 
K jejím hlavním cílům je eliminovat problematiku, související s hladem, nejistotou potravin či 
podvýživou. Své aktivity realizuje rovněž v oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu, snižování 
chudoby na venkově či vytváření efektivních zemědělských a potravinových systémů, jelikož 
si uvědomuje, že zajištění těchto oblastí a jejich efektivních a kvalitních výstupů může 
v určité míře přispět k řešení potravinového problému.49 Provozuje celou škálu projektů, 
zabývající se, jak integrovaným obhospodařováním půdy, tak strategickými a plánovacími 
doporučeními vládám. Povětšinou během své činnosti realizuje jednu ze tří svých rolí: 
realizace vlastního projektu, realizace programu v provedení jiné organizace či jiného dárce, 
poskytnutí doporučení národnímu projektu.50  
 Organizace se snaží prostřednictvím podpory zemědělství zajistit zkvalitnění potravin, 
včetně jejich dostatečného přísunu.  
 

                                                           

47
 Fakta a čísla Organizace spojených národů: Základní údaje o Organizaci spojených národů. Informační 

centrum Organizace spojených národů v Praze, Praha 2002. ISBN 92-1-100850-6. 
48

 BAŇOUCH, Hynek; FEDORKO, Martin. Mezinárodní organizace. Masarykova univerzita, Brno 2000. ISBN 80-
210-2474-7. 
49

 Who We Are. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
http://www.fao.org/about/who-we-are/en/ 
50

 Fakta a čísla Organizace spojených národů: Základní údaje o Organizaci spojených národů. Informační 
centrum Organizace spojených národů v Praze, Praha 2002. ISBN 92-1-100850-6. 
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Světová zdravotnická organizace 
 

 
 
Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) se soustřeďuje 

na vyhodnocování zdravotních potřeb obyvatel, v oblastech, které byly zasaženy přírodní 
katastrofou, mimořádnou událostí nebo jinou závažnou situací. Součástí její práce je 
provozování programů v řadě oblastí, jež jsou zaměřené na epidemiologické a nutriční 
pozorování, zvládání epidemií (např. HIV/AIDS, ebola) či management základních léků pro 
obyvatele. Pomoc poskytovaná v případě vzniku katastrof je zajišťována prostřednictvím 
Odboru pro nouzové a humanitární akce.51 

 
Ilustrace: Rozšíření vztekliny ve světě.52 
 

  

                                                           

51
 Fakta a čísla Organizace spojených národů: Základní údaje o Organizaci spojených národů. Informační 

centrum Organizace spojených národů v Praze, Praha 2002. ISBN 92-1-100850-6. 
52

 Rabies: Countries at Risk. World Health Organization. http://www.who.int/ith/en/ 
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Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 
 

  
 
Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (The Office of 

the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) je agenturou, která je 
pověřena vést a koordinovat mezinárodní opatření, zajišťující ochranu uprchlíků a řešit jejich 
problematickou situaci po celém světě. Jeho úsilím je, aby každý mohl uplatnit právo žádosti 
o azyl v jiném státě, kde byl mohl nalézt bezpečné útočiště, s možností se domů dobrovolně 
vrátit či se přesídlit do třetí země.53  

 

  

                                                           

53
 Ilustrace: World Refugee Day. Facebook.  

https://www.facebook.com/pages/World-Refugee-Day-JUNE-20/332636771184 
About us. The UN Refugee Agency. http://www.unhcr.org/pages/49c3646c2.html 
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Ilustrace: Aby některé agentury svou pozici zviditelnily, nezřídka do pozic svých 
„vyslanců“ (envoy) obsazuje mediálně známé osobnosti. V případě UNHCR je to od roku 
2012 Angelina Jolie.54  

 

    
 
 Pro zajímavost, Geri Halliwell (Ginger Spice) byla jednu dobu tváří (velvyslancem 
dobré vůle) Populačního fondu Organizace spojených národů (United Nations Fund for 
Population Activities, UNFPA). 

Mezi další podobně angažované celebrity patří i Celine Dion, Victoria Beckham (Posh 
Spice), Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio (téma klimatické změny) nebo George Clooney 
(podpora misí modrých přileb).55 
 

    

                                                           

54
 A Special Envoy for Refugee Issues. UNHCR. http://www.unhcr.org/pages/49c3646c56.html  

UNHCR Special Envoy Angelina Jolie Recounts 5-year-Old Girl’s Ordeal. A Celebration of Women, 2013. 
http://acelebrationofwomen.org/2013/06/unhcr-special-envoy-angelina-jolie-recounts-5-year-old-girls-ordeal/ 
55

 WILSON, Jess, Wise Words of the Female United Nations Ambassadors that Lent Their Fame to the Greater 
Good. Mirror, 26. IX.2014. http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/after-victoria-beckham-wise-words-
4326195 
George Clooney & President Obama to Discuss Darfur. Cleveland Leader, 21. II. 2009.  
http://www.clevelandleader.com/node/9071  
Leonardo DiCaprio, Ryan Gosling and George Clooney feature in Hacked Sony e-mails. The Sunday Times,  
14. XII. 2014. http://www.straitstimes.com/lifestyle/movies/story/leonardo-dicaprio-ryan-gosling-and-george-
clooney-feature-hacked-sony-e-mails 
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 Světová banka56 
 

  
 

 K omezování chudoby rovněž přispívá Světová banka (World Bank, WB), představující 
skupinu, jež je tvořena pěti institucemi (Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 57 , 
Mezinárodní finanční korporace 58 , Mezinárodní asociace pro rozvoj 59 , Multilaterální 
agentura pro investiční záruky60, Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů61), jež 
mají za společný cíl snížení chudoby a posilování ekonomik chudých států.  
 

   
 

   

                                                           

56
 Skupina Světové banky. Informační centrum Organizace spojených národů v Praze. 

http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?i=120 
Spolupráce Ministerstva financí se zahraničními institucemi. Ministerstvo financí České republiky. 
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-instituce 
57

 The World Bank Group. http://www.worldbank.org/ 
International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank Group.  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,menuPK:3046081~pagePK:64168427
~piPK:64168435~theSitePK:3046012,00.html 
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD). Informační centrum Organizace spojených národů v Praze. 
http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?sub=167 
58

 International Development Association. The World Bank Group. http://www.worldbank.org/ida/ 
Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA). Informační centrum Organizace spojených národů v Praze. 
http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?sub=168 
59

 International Finance Corporation. 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home 
Mezinárodní finanční korporace (IFC). Informační centrum Organizace spojených národů v Praze. 
http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?sub=169 
60

 Multilateral Investment Guarantee Agency. http://www.miga.org/ 
Multilaterální agentura pro garanci investic (MIGA). Informační centrum Organizace spojených národů v Praze. 
http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?sub=170 
61

 International Centre for Settlement of Investment Disputes. 
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/Pages/default.aspx 
Mezinárodní centrum pro urovnávání investičních sporů (ICSID). Informační centrum Organizace spojených 
národů v Praze. http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?sub=171 
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 Na základě Rozvojových cílů tisíciletí usiluje o zlepšení životní úrovně formou podpory 
hospodářského růstu a rozvoje. Světová banka se v oblasti půjček a budování kapacit 
zaměřuje zejména na aktivity spojené s vytvářením vhodného prostředí pro investice, 
pracovních příležitostí, udržitelný růst a podporu chudých lidí, včetně jejich zapojení do 
rozvoje.62 

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           

62
 Ilustrace: Globální ekonomika. Dnešní finanční svět.  

http://www.dnesni-financni-svet.cz/cs/zaci-ss/hospodareni-1/globalni-ekonomika-
1/?PHPSESSID=2738d9379d586d9bdbc9c6d8c5658ca3 
Skupina Světové banky. Informační centrum Organizace spojených národů v Praze. 
http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?i=120 


