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Vybrané úspěchy projektů české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) 

Vzdělávání

 V Západní provincii Zambie bylo vybudováno učňovské centrum v oborech pekař, elektrikář a 
krejčí. Centrum má roční kapacitu 150 dětí ze sociálně ohrožených skupin. 

 V Afghánistánu došlo ke zkvalitnění výuky na 29 středních zemědělských školách.
 Od roku 2009 navštívilo v Angole téměř 1000 dospělých alfabetizační kurzy, v rámci kterých se 

naučili číst a psát.

Zdravotnictví 

 Do zdravotnického centra v Srbském Arandjelovaci bylo dodáno zdravotnické radiologické 
vybavení, čímž se zlepšila zdravotní péče pro přibližně 100 tisíc obyvatel.

 Díky projektu na podporu prevence a včasného odhalení rakoviny u žen v oblastech Samegrelo a 
Shida Kartli v Gruzii bylo již přes 2000 žen vyšetřeno na rakovinu děložního čípku a prsu. 
Obdobný projekt je realizován také v Srbském regionu Šumadija.

Ostatní sociální infrastruktura a služby

 Více než 400 sociálně znevýhodněných dětí v Kosovu získalo přístup ke kvalitnějšímu vzdělání.
 V červenci 2011 bylo v Moldavsku uvedeno do provozu nové centrum domácí péče, které 

poskytuje služby více než 500 starým a nemocným klientům. 

Zásobování vodou a sanitace

 Zprovoznění systému řízení odvozu odpadu podstatným způsobem zlepšilo kvalitu života cca 
100 000 obyvatel ve dvou municipalitách v Bosně a Hercegovině. 

 Na 57 000 obyvatel obce Lukavac v Bosně a Hercegovině získalo přístup k hygienicky nezávadné 
pitné vodě.

Obecná ochrana životního prostředí 

 Na řece Prut v Moldavsku začal fungovat monitorovací systém včasného varování před 
povodněmi, který přispěje k prevenci značných ztrát na majetku i lidských životech, jaké způsobily 
např. záplavy v letech 2008 a 2010.

 V Moldavsku bylo zabezpečeno a připraveno k ekologické likvidaci 40 tun nebezpečných 
pesticidů.

Zemědělství, lesnictví a rybolov

 V severovýchodní Bosně byla podpořena činnost více než 100 farmářů a zvýšena produkce mléka 
v oblasti. 

 V zóně Sidarma v Etiopii přispěl projekt ZRS ČR k boji proti deforestaci, erozi a k udržitelnému 
nakládání s přírodními zdroji.

Výroba a dodávky energie

 Díky modernizaci elektrárny č. 4 v Ulanbátaru došlo k zajištění stabilní dodávky energie pro více 
než milion obyvatel hlavního města Mongolska.

 Výstavba výtopny na biomasu s kogenerací elektrické energie v obci Nemila v Bosně a Hecegovině  
přispěla ke značnému snížení znečištění ovzduší, které způsobovaly exhalace z individuálních 
tepelných zdrojů.




