
SUBSAHARSKÁ AFRIKA 
 
 
ETIOPIE (programová země) – 4 projekty 
 
Název projektu: Projekt zlepšení WASH v Goriche 
Realizátor: The Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus Development and Social 
Services Commission  
Příspěvek ZRS ČR: 392 231 Kč 
V rámci projektu bylo ve vesnicích Gamaso Anno a Asarado Dama v zóně Sidama v jižní 
Etiopii vyhloubeno pět mělkých studen, které byly následně osazeny ručními pumpami. 
Obyvatelé vesnice tak získali přístup k nezávadné pitné vodě; do té doby byli odkázáni na 
vodu z místních vodních toků, příp. ze vzdálených pramenů.   
 
Název projektu: Zřízení studijního střediska pro studenty se zrakovým, 
sluchovým a tělesným postižením na Univerzitě v Bahir Daru  
Realizátor: Bahir Dar University 
Příspěvek ZRS ČR: 474 034 Kč 
V rámci projektu bylo zřízeno a vybaveno studijní středisko na Univerzitě v Bahir Daru na 
podporu výuky studentů se zvláštními potřebami v důsledku zdravotního postižení. Vylepšení 
studijního prostředí a nákup potřebné výbavy bude mít za následek větší zapojení studentů 
do výuky a zlepšení jejich studijních výsledků.  
 
Název projektu: Podpora inkluzivního vzdělávání prostřednictvím založení 
studijního střediska/knihovny ve městě Debrebirhan, vč. doučovací služby pro 
studenty se zrakovým postižením 
Realizátor: Help for Persons with Disabilities Organization  
Příspěvek ZRS ČR: 499 991 Kč 
V rámci projektu byla postavena budova knihovny/studovny pro studenty se zrakovým 
postižením ve městě Debre Birhan. Více než 2000 studentů využívá místností na čtení, 
knihovnu a rehabilitačních služby.  
 
Název projektu: Zlepšení praxe zavlažování v malém měřítku pro udržitelný 
rozvoj  
Realizátor: ADHENO Integrated Rural Development Association 
Příspěvek ZRS ČR: 408 002 Kč 
Projekt byl zaměřen na podporu vesnice Goshebado ve státě Amhara, kdy došlo k úpravě 
dvou pramenů pro čerpání vody a výstavbě malé zavlažovací soustavy. Projekt se zaměřil i na 
přínos pitné vody, kdy byly u farmářů diagnostikovány a léčeni vnitřní paraziti.  V rámci 
projektu byli farmáři také vyškolení v oblasti zemědělství a zavlažování.  
 
GHANA (neprioritní země) 
 
Název projektu: Vybavení pro úsměvy 
Realizátor: Operation Smile 
Příspěvek ZRS ČR: 341 365 Kč 
V rámci projektu Česká republika přispěla k uskutečnění zdravotnické mise zahraničních 
lékařů v oblasti Tamale na severu Ghany, kde je zdravotní péče pro obyvatele velmi obtížně 
dostupná. Bylo zakoupeno zdravotnické vybavení - dva důležité přístroje užívané pro operace 
vrozeného dětského rozštěpu.  
 
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA (neprioritní země)  
 
Název projektu: Drobné zemědělství v Lethabong  
Realizátor: Pretoria Sunrise Rotary Club 
Příspěvek ZRS ČR: 300 000 Kč 
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Realizace projektu zásadním způsobem zlepšila přístup k pitné vodě v chudinském předměstí 
Pretorie Lethabong. Obnoveny byly celkem tři studny, z toho jedna ve zdravotním středisku. 
Díky tomu mohou obyvatelé předměstí nejen používat vodu pro svoji osobní potřebu, ale také 
zavlažování zeleninových zahrádek.  
 
KAPVERDY (neprioritní země) 
 
Název projektu:  Dragoeiro technická profesionální výcviková místnost pro 
výpočetní techniku 
Realizátor: Associacao Dragoeiro  
Příspěvek ZRS ČR: 199 981 Kč 
Na Santo Antão, který je jedním z nejchudších ostrovů Kapverd a bojuje zejména s velkou 
nezaměstnaností, působí od r. 2007 nevládní organizace Dragoeiro. V odlehlé lokalitě Cabo 
de Ribeira byla zřízena učebna s výpočetní technikou, kde nyní probíhají organizované kurzy 
informatiky a mikro-managementu, které umožňují mladým lidem získat základní počítačové 
vzdělání a dovednosti.  
 
KEŇA (neprioritní země) – 2 projekty 
 
Název projektu: Vybavení jednotky intenzivní péče ve zdravotním středisku 
Itibo  
Realizátor: Itibo S.D.A. Health Center Nyamira 
Příspěvek ZRS ČR: 250 000 Kč 
Z prostředků poskytnutých ČR bylo zakoupeno vybavení jednotky intenzivní péče, konkrétně 
šlo o RTG přístroj na stojanu a olověné ochranné pomůcky (zástěra, rukavice). Realizace 
přispěla k dalšímu zlepšení zdravotní péče ve venkovské části oblasti Nyamira v západní části 
Keni.  
 
Název projektu: Rozšíření programu iWash v obci Lower Yatta  
Realizátor: ADRA Kenya 
Příspěvek ZRS ČR: 250 000 Kč 
V rámci projektu byla pořízena nádrž na vodu na desetimetrovém podstavci, potrubí spojující 
tuto vodárenskou věž s distribučním centrem v centru obce a napojení na 70 metrů hluboký 
vrt s čerpadlem poháněným solární energií. Instalace vodárenské věže s napojením na 
distribuční kiosek ve venkovské části oblasti Kitui v centrální semiaridní části Keni znamená 
pro komunitu v Lower Yatta, která čítá přibližně 12 000 osob, značné zlepšení základních 
životních podmínek, neboť eliminuje nutnost donášky vody z několika kilometrů 
vzdáleného nevyhovujícího povrchového zdroje vody. 
 
MOSAMBIK (neprioritní země) 
 
Název projektu: Zřízení truhlářské dílny ve Škole pro neslyšící 
Realizátor: American International School of Mozambique 
Příspěvek ZRS ČR: 217 968 Kč 
S využitím příspěvku České republiky byl při Americké mezinárodní škole v Mosambiku 
realizován projekt zřízení truhlářské dílny pro neslyšící děti, pro něž by truhlářství mohlo být 
cestou k překonání jejich handicapu na trhu práce. Tento projekt umožní neslyšícím dětem 
vyučit se řemeslu a stát se v dospělosti finančně nezávislými.  
 
SENEGAL (neprioritní země) 
 
Název projektu: Oprava základní školy ve vesnici Diagnon v Casamance  
Realizátor: Ecole Elémentaire de Diagnon  
Příspěvek ZRS ČR: 296 045 Kč 
Region Casamanca patří, i vzhledem k donedávna probíhajícím vleklým vnitřním ozbrojeným 
konfliktům, mezi nejchudší oblastí Senegalu. Do vesnice s cca 2 000 obyvateli dodnes např. 
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není zavedena elektřina. V rámci projektu byla opravena škola, postavena jídelna a sklad 
potravin, administrativní budovy, dále realizována rekonstrukce kuchyně a základních 
hygienických zařízení pro školu s přibližně 500 žáky. Systém zásobování vodou byl 
zmodernizován (instalace cisterny na vodu a oprava pumpy v provizorní školní studni).  
 
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA (neprioritní země) 
 
Název projektu: Posílení chovu skotu při klášteře Panny Marie z hory Karmel 
v Bangui – Bimbo 
Realizátor: Carmelitani Scalzi, Mission Catholique, Bozoum 
Příspěvek ZRS ČR: 385 520 Kč 
Z příspěvku České republiky byly doplněny stavy dobytka (25 kusů) v uprchlickém táboře. 
Dobytek je zde chován pro následný prodej masa, mléka a mléčných výrobků za účelem 
zajištění obživy pro místní uprchlický tábor. Realizace projektu přispěla k edukační činnosti 
v oblasti péče o dobytek a výroby mléčných produktů. 
  
ZAMBIE (phase-out země) – 3 projekty 
 
Název projektu: Zřízení výuky krejčovství pro ohrožené dívky  
Realizátor: Lushomo Trust 
Příspěvek ZRS ČR: 407 062 Kč 
V Zambii patří dívky mezi nejzranitelnější skupiny. Lushomo Trust dívkám v pohraničním 
městě Kazungule dlouhodobě pomáhá; za pomoci České republiky byla vybudována 
krejčovská dílna, kde se ohrožené dívky učí řemeslo a získají do budoucna možnost obživy.  
 
Název projektu: Vybavení porodního oddělení Lewanika General Hospital v 
Západní provincii Zambie 
Realizátor: Charita Česká republika (registrovaná v Zambii) 
Příspěvek ZRS ČR:  511 560 Kč 
I když Zambie v posledních několika letech v důsledku politické stability a ekonomického 
růstu zaznamenala pozitivní vývoj i v reprodukčním zdravotnictví, mateřská mortalita je stále 
nepřijatelně vysoká. Pro zmírnění vysoké mortality Česká republika podpořila projekt Charity 
ČR na pořízení vybavení pro porodnické oddělení Lewanika General Hospital v Mongu 
(Západní provincie). 
 
Název projektu: Zlepšení znalostí IT u dětí v Malambo School  
Realizátor: Mwabuka Zambia Association 
Příspěvek ZRS ČR: 480 051 Kč 
Zambijská vláda zavedla povinnost výuky ICT na všech školách. Přestože se jí však podařilo 
vyškolit učitele v oblasti ICT, nemá prostředky na vybavení škol počítači, takže jednotlivé 
školy a rodiče se snaží získat hardware od dárců. Projekt vybavit místní školu IT technikou 
má za cíl pomoci znevýhodněným dětem stát se konkurenceschopnějšími. 
 
ZIMBABWE (neprioritní země) 
 
Název projektu: Instalace solárního systému ve Dzikwa Centre  
Realizátor: Dzikwa Trust Fund 
Příspěvek ZRS ČR: 299 883 Kč 
Dzikwa Trust poskytuje 400 sirotkům a ohroženým dětem v hararském chudinském 
předměstí Dzivarasekwa výuku včetně školení v oblasti IT, aby měly děti větší šance uspět 
v dalším životě. Za přispění České republiky byl realizován projekt na zmírnění negativních 
dopadů výpadků elektřiny nákupem a instalací solárního systému v IT sekci Dzikwa Activity 
Centre.  
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STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA 
 
HAITI (neprioritní země) 
 
Název projektu: Školní knihovna 
Realizátor: Ecole Nouvelle Zoranje, Croix des Bouquets 
Realizovaný rozpočet: 294 336 Kč 
Tento projekt navázal na loňský projekt a měl za cíl vybudovat a vybavit knihovnu ve škole 
Ecole Nouvelle Zoranje na předměstí hlavního města Port-au-Prince. Kromě zakoupení a 
vyhotovení nezbytného vybavení (knihy, stoly, židle, nábytek, výpočetní technika) byl 
zacvičen knihovník. Skutečnost, že se děti podílely na budování knihovny zajišťuje, že 
knihovna bude do budoucna hojně využívána a nebude oceňována pouze pedagogickým 
personálem. 
 
KOLUMBIE (neprioritní země) 
 
Název projektu: Tradiční rybolov a vybudování studny pro dodávky pitné vody 
indiánské komunitě Wayuu 
Realizátor: Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Shipia Wayuu 
Příspěvek ZRS ČR: 197 256 Kč 
V rámci projektu byla vybudována studna s pitnou vodou a rybářská loď s veškerým 
potřebným vybavením, které byly předány komunitám původního indiánského obyvatelstva 
Wayuu v departamentu La Guajira. Díky projektu se podařilo zajistit pitnou vodu a částečnou 
obživu pro zhruba 200 indiánských rodin, a to v jedné z nejsušších částí Kolumbie, která se 
potýká s velmi vážnou humanitární situací a neefektivními zásahy státu.   
 
KUBA (neprioritní země) 
 
Název projektu: Ve zdravém těle zdravý duch 
Realizátor: Archbishopric of Santiago de Cuba 
Příspěvek ZRS ČR: 200 000 Kč 
Za prostředky poskytnuté Českou republikou bylo zakoupeno vybavení tělocvičny na farnosti 
Santa Teresita del Niño Jesús (posilovací a cvičební stroje, rotopedy, kola atd.). Fyzická 
aktivita a možnosti setkávání viditelně přispívá k budování a rozvoji komunity. 
 
PARAGUAY (neprioritní země)  
 
Název projektu: Podpora zemědělské školy v Cerritu  
Realizátor: Fundación Paraguaya  
Příspěvek ZRS ČR: 197 515 Kč 
Projekt pomohl vybudování a provozu soběstačné zemědělské školy v Cerritu a byl přínosem 
pro rozvoj vzdělávání místní komunity, zejména pro cílovou skupinu s nejnižšími finančními 
příjmy. Finanční prostředky byly vynaloženy na výstavbu organických záhonů se sluneční 
clonou a zřízení rostlinné školky na pěstování sazenic.  
 
PERU (neprioritní země) 
 
Název projektu: Výzkum sesuvů půdy ve vysokohorském prostředí Peru 
Realizátor: Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
Příspěvek ZRS ČR: 200 000 Kč 
Cílem projektu bylo s využitím aplikované geologie vyhodnotit rizika spojená se sesuvy 
v oblasti andských velehor a konkrétními technickými nástroji i komunikačními strategiemi 
minimalizovat riziko lidských obětí a škod v zemědělství. Aktivity projektu zahrnovaly 
přípravu místní komunity v oblasti civilní ochrany a instruktáž ohledně rizik a prevence. Na 
řešení projektu se podílel Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, který poskytl 
expertízu. 

https://www.irsm.cas.cz/
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ASIE A OCEÁNIE 
 
AFGHÁNISTÁN (programová země) – 3 projekty 
 
Název projektu: Výstavba vodovodního řádu  a zavlažovacího systému v obci 
Klor-e-Bala 
Realizátor: Community District Council 
Příspěvek ZRS ČR: 471 216 Kč 
Pro 100 rodin (cca 700 osob) je zabezpečen přívod pitné vody, která je dostupná sedm dní 
v týdnu. Voda byla dovedena i do školy, kde se na 500 dětí z vesnice Klor-e-Bala vzdělává. 
Vodou je zásobeno i 34 zahrad, členů místní komunity, což vytváří předpoklady pro zvýšení 
zemědělské produkce, potažmo zvýšení příjmů celé komunity.  
 
Název projektu: Navýšení dostupnosti a uchování rukopisů Národního archivu 
Afghánistánu-digitalizace  
Realizátor: National Archives of Afghanistan 
Příspěvek ZRS ČR: 485 678 
Cílem projektu bylo zpřístupnit a zachovat kulturní dědictví Afghánistánu pomocí digitalizace 
vzácných svitků. Bylo zakoupeno digitalizační zařízení společně s dalšími komponenty k 
navýšení bezpečnosti a technického zázemí budovy archivu. Výstupem je funkční národní 
archiv, který je schopen zpřístupnit informace jak odborné, tak i laické veřejnosti v dosud 
nevídané míře. 
 
Název projektu: Rozvoj organizačních a absorpčních kapacit organizace 
Afghanistan Women Council 
Realizátor: Afghanistan Women Council  
Příspěvek ZRS ČR: 476 565 Kč 
Hlavním cílem projektu bylo vybudování prostoru, kde mohou ženy prodávat své produkty. V 
další fází projektu došlo k vybavení centra AWC, kde probíhá produkce prodávaných výrobků 
a jejich propagace pomocí tištěných materiálů.  
 
BANGLADÉŠ (neprioritní země) 
 
Název projektu: Vzdělávací a školicí centrum Chalantika: Zlepšení života 
zranitelných dětí a matek ve slumu Chalantika 
Realizátor: ADRA Bangladéš 
Příspěvek ZRS ČR: 303 543 Kč 
Projekt podpořil 80 dětí ze slumu Chalantika ve formě nákupu školních pomůcek, 
zabezpečení lékařské péče a teplé stravy. Tyto děti mohly absolvovat školní docházku a tak 
došlo k redukci počtu dětí, kterým je znemožněn s ohledem na chudobu přístup k základnímu 
vzdělání. 

 
FILIPÍNY (neproritní země) – 3 projekty 
 
Název projektu: Tarsius Project: Výzkum a záchrana  vzácného primáta 
nártouna filipínského - rozvoj záchranné stanice  
Realizátor:  Wings of Serenity INC. 
Příspěvek ZRS ČR:  200 000 Kč 
Projekt ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a ZOO Ústí nad Labem zajistil 
rekonstrukci chovného a výzkumného centra v obci Bilar, které se jako první centrum na 
Filipínách zaměřuje na ochranu a výzkum nártouna filipínského z odborného hlediska. Cílem 
je zajistit založení soběstačné populace nártounů v lidské péči. Centrum spolupracuje i se 
školami a zvyšuje tak povědomí o potřebě ochraně životního prostředí. 
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Název projektu: Ženské centrum na zpracování mléka v Cogunu  
Realizátor:  Social Action Center of Calbayog  
Příspěvek ZRS ČR:  200 000 Kč 
Ve spolupráci s Charitou ČR byl zbudován domek s technickým vybavením a chladícími 
jednotkami, kde Ženy z vesnice Cogun začaly vyrábět vlastní buvolí sýr. Přestože na 
filipínském venkově patří buvol k běžným hospodářským zvířatům, zpracování jejich mléka 
zatím zůstává ojedinělé.  
 
Název projektu: Talarak - Zalesňovací projekt a školka endemických stromů 
Realizátor: Talarac Foundation Inc. 
Příspěvek ZRS ČR:  300 000 Kč 
Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno byl zrealizován zalesňovací projekt na kdysi 
vymýceném pozemku na hranici Národního parku Severní Negros, pro který Nadace Talarak 
Foundation zajistila 17 hektarů půdy s cílem osázet je endemickými druhy pralesních stromů. 
Osázení pozemku u národního parku umožní obnovení pralesa, zastavit erozi půdy a časem i 
umožnit reintrodukci endemických zvířat.  
 
KAMBODŽA (projektová země) – 3 projekty 
 
Název projektu: Cenově dostupná pitná voda pro vesnice v oblasti Koul 
Realizátor: Lien AID Limited 
Příspěvek ze ZRS ČR: 483 845 Kč 
V rámci projektu byla vybudována čistička/úpravna vody v oblasti Koul. Díky ní má nyní 916 
místních domácností (více než 4 tisíce lidí) přístup k nezávadné pitné vodě. Ta je dodávána 
v 20ti-litrových barelech na místní trh, kde je k dostání za třetinovou cenu než dosud. 
Zdarma je pak dodávána do místních škol. Rovněž byl zřízen vodní výbor, který na novou 
úpravnu vody dohlíží. Během realizace projektu proběhla také školení zaměřená na základní 
hygienické zásady. 
 
Název projektu: Zvýšení hygienických návyků ve třech vesnicích v oblasti Sen 
Sok 
Realizátor: Malteser International 
Příspěvek ze ZRS ČR: 499 982 Kč 
Projekt zásadním způsobem přispěl ke zpřístupnění nezávadné pitné vody a ke zvýšení 
hygienických standardů obyvatel tří vesnic v oblasti Sen Sok. V jeho průběhu bylo 
vybudováno 46 latrín, distribuováno 58 pískových filtrů na čištění vody a postaveno či 
opraveno 11 studní. V každé z cílových vesnic se uskutečnilo 6 školení zaměřených na zdraví a 
osobní a domácí hygienu (celkem 24 školení). V jednotlivých vesnicích byly ustaveny a 
vyškoleny pětičlenné vodní výbory, které napomáhají s dodržováním základních hygienických 
zásad.  
 
Název projektu: Celostní podpora komunitního rozvoje se zaměřením na rané 
dětství 
Realizátor: Aide et Action Cambodia 
Příspěvek ze ZRS ČR: 468 829 Kč 
Projekt se zaměřil na výživu a vzdělání předškolních dětí ve věku 3-5 let. V jeho rámci získalo 
celkem 172 dětí v 5 předškolních zařízeních denně jedno nutričně vyvážené jídlo denně. Děti 
a jejich rodiče se rovněž zúčastnili školení zaměřeného na zásady osobní hygieny, 117 dětí 
absolvovalo zdravotní prohlídku. Byla rovněž zřízena pojízdná knihovna z tradičního tuk-
tuku a nakoupeno 1 500 knih a výukových materiálů.  
 
LAOS (neprioritní země) 
 
Název projektu: Výukové středisko pro děti z vesnice Kokpherng 
Realizátor: Give Children a Choice, Inc. 
Příspěvek ZRS ČR: 243 823 Kč 
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Cílem projektu bylo pomoci vybavit vzdělávací a volnočasové prostory v rámci školy a 
předškolního centra Kokpherng v jedné z nejchudší oblasti Laosu. V rámci projektu 
spolufinancovaného z prostředků české zahraniční rozvojové spolupráce bylo nakoupeno 
potřebné vybavení pro žáky a učitele včetně stolů, lavic, tabulí, skříní, audio zařízení, hraček a 
dalších propriet, které do budoucna umožní v dlouhodobém horizontu zajistit předškolní a 
návazné školní aktivity.  
 
MONGOLSKO (programová země) – 4 projekty 
 
Název projektu: Zlepšení efektivity hospodaření  a ochrany lesa  
Realizátor: National Association of Mongolian Agricultural Cooperatives 
Příspěvek ZRS ČR: 255 026 Kč 
Cílem projektu bylo seznámit zástupce Asociace mongolských zemědělských družstev 
(NAMAC), lesníky a zpracovatele dřeva s českým způsobem hospodaření v lesích, 
používanými technologiemi ale i platnou metodologií užívanou v České republice. Úkolem 
mongolské asociace bylo následně rozšířit české  lesnické “know-how” mezi své členy 
(mongolské lesníky a uživatele lesa). Pod vedením českých expertů dále proběhlo školení v 
lokalitě  Domogt Shariin Gol LLC v aimagu Darkhan-Uul.  
 
Název projektu: Školka – park Karla IV. 
Realizátor: Kindergarten No 16 
Příspěvek ZRS ČR: 417 851 Kč 
Výsledkem tohoto projektu byla celková úprava zahrady, doplnění zeminy, prořezání stromů, 
dosázení keřů a především vybavení okolní výstavbou znehodnoceného dětského hřiště. 
Hrací prvky jsou maketami českých historických památek (hrad Karlštejn, staroměstký Orloj 
či Karlův most), které byly vyrobeny mongolskými výtvarníky v roce 700. výročí narození 
Karla IV.  
 
Název projektu: Zajištění zdroje pitné vody v přísně chráněné oblasti Velké Gobi 
Realizátor: Great Gobi B, Strictly Protected Area 
Příspěvek ZRS ČR: 483 376 Kč 
Pouštní oblast Velké Gobi B, přísně chráněná oblast, je známá jako oblast, kde dochází k 
navracení původních koní Převalského “Takhi” do jejich přirozeného prostředí, na němž se 
aktivně podílí Česká republika. Realizací tohoto projektu byl zajištěn dlouho kriticky chybějící 
zdroj pitné vody pro celou oblast Velké Gobi B. Tím se zlepšily sanitární a hygienické 
podmínky terénních pracovníků (rangerů) přísně chráněné oblasti, ale také zásobování 
napajedel pro ohrožené druhy zvířat žijících v této oblasti. Projekt byl úspěšně dokončen s 
kofinancováním Pražské ZOO. 

 
Název projektu: Zlepšení primárních ošetřovatelských služeb 
Realizátor: Philanthropy Centre for Children and the Elderly 
Příspěvek ZRS ČR: 247 417 Kč 
V rámci projektu byla jedna z poboček Dobročinného centra ve městě Khovd vybavena 
přístroji a zařízením zahrnujícím zejména 4 multifunkční postele od českého světově 
uznávaného výrobce lékařských lůžek (společnosti LINET spol. s r.o.). V rámci projektu tak 
bylo úspěšně vybudováno modelové centrum pečovatelské služby v provincii Khovd. 

 
MYANMAR/BARMA (neprioritní země) – 2 projekty 
  
Název projektu: Projekt materiální podpory 
Realizátor: Hantha Educators 
Příspěvek ZRS ČR: 308 844 Kč 
Školní budova Mahabawdiaungmyay Ba-Ka je klášterní škola ve vesnici Nyaungkyitpin. 
Jedná se o jedinou školu v místě, do které navíc dojíždí děti z dalších sedmi přilehlých vesnic. 
Školu navštěvuje celkem 170 dětí ve věku 3 až 12. Aktivní zapojení představeného kláštera, 
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rodičů a místní komunity vytváří úzkou vazbu a především možnost vzdělání budoucí 
generace. 
 
Název projektu: Komunitní stanice poskytující antisérum 
Realizátor: Community Agency for Rural Development 
Příspěvek ZRS ČR: 191 152 Kč 
Okres Ye Oo má celkem 66 vesnic, na které připadají pouze 2 lékaři. Přítomnost nových 8 
stanic s antiséry je prospěšné i pro obyvatele z jiných vesnic, které spadají do Ye Oo okresu. 
Součástí projektu byly realizované i tři semináře pro obyvatelé jednotlivých vesnic zaměřené 
na správné postupy v případě uštknutím hadem a na aplikaci samotného antiséra.  
 
NEPÁL (neprioritní země) 
Název projektu: Zlepšení možností získávání vlastního příjmu pro zranitelné 
muslimské ženy a dívky 
Realizátor: Nepal Muslim Women Welfare Society 
Příspěvek ZRS ČR: 234 096 Kč 
Téměř 70 žen bylo proškoleno v pěstování zemědělských bioproduktů a ve výrobě náramků a 
bižuterie. Vlastní výrobky budou moci ženy prodávat na místním trhu. 

 
PÁKISTÁN (neprioritní země) 
Název projektu: Stavba studentského hostelu pro studenty z Arandu – horských 
oblastí Baltistánu 
Realizátor: NGO HEDS – Heads and Education Development Society 
Příspěvek ZRS ČR: 274 862 Kč 
Realizované aktivity projektu představovaly stavební a zednické práce spojené s výstavbou 
objektu studentského hostelu a úpravou terénu – obvodová zeď, vstupní brána a nákup 
základního nábytku a vybavení pro ubytovnu. Po dokončení výstavby je projekt udržitelný bez 
nutnosti dalších příspěvků ze strany ČR minimálně pro tuto a následující generací studentů. 
 
SRÍ LANKA (neprioritní země) – 3 projekty 
 
Název projektu: Pomoc na obnovu válkou zasažených komunit 
Realizátor: ADRA Sri Lanka 
Příspěvek ZRS ČR: 191 683 Kč 
V rámci projektu byly vyhloubeny studny poskytujících pitnou vodu a instalovány ruční a 
elektrické pumpy a vybudován rezervoár sloužící k zemědělským účelům. 
 
Název projektu: Zlepšení vzdělanosti ve vzdělávacím centru Aluthagama 
Realizátor: Nature Conservation Society (NCS) 
Příspěvek ZRS ČR: 279 613 Kč 
V rámci projektu bylo nakoupeno pro EDC potřebné IT zařízení a reprografické vybavení a 
finančně zabezpečeno několik školení zaměřených na patchwork. 
 
Název projektu: Užívání bioplynu jako udržitelné technologie pro konzumenty 
Realizátor: Janathakshan (Gte) Ltd. 
Příspěvek ZRS ČR: 288 298 Kč 
V průběhu realizace projektu byly vybudovány 3 demonstrační jednotky, vyškoleno 6 zedníků 
pro další stavbu jednotek, uspořádáno 5 veřejných akcí pro školáky, učitele a farmáře, na 
kterých byli účastníci proškoleni se zacházením s odpady a možnostmi využitím bioplynu.  
 
VIETNAM (phase-out země) 
 
Název projektu: Stavba kuchyně a jídelny pro střední školu Duong Am pro 
etnické menšiny v horských oblastech na severu Vietnamu 
Realizátor: Duong Am Secondary School 



 9 

Příspěvek ZRS ČR: 499 991 Kč 
Projekt podpořil střední školu Duong Am nacházející se v odlehlé horské oblasti provincie Ha 
Giang, která patří k nejchudším provinciím na severu Vietnamu. Hlavním cílem projektu bylo 
vybudování školní kuchyně a jídelny pro 250 žáků a personál střední školy. Projekt přispěl ke 
zlepšení celkové úrovně stravování ve škole a životního prostředí žáků a učitelů střední školy 
Duong Am.  
 

BLÍZKÝ VÝCHOD A SEVERNÍ AFRIKA 
 
ALŽÍRSKO (neprioritní země) – 2 projekty  
 
Název projektu: Pomoc a podpora školního vzdělávání dětí a vzdělávání žen ve 
čtvrti Bab el Oued v Alžíru 
Realizátor: Centre d´accueil et d´amitie de Soeurs Augustines de Bab el Oued 
Příspěvek ZRS ČR: 190 378 Kč 
Hlavním cílem projektu byla podpora výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v neúplných 
a sociálně znevýhodněných rodinách v jedné z výrazně chudších čtvrtí města Alžíru. Byl 
zakoupen inventář a zařízení pro nové učebny, část školních pomůcek pro účastníky kurzů a 
bylo vytvořeno zázemí pro šachový kroužek.  
 
Název projektu: Podpora aktivit pro rozšíření a prohloubení práce ve prospěch 
vzdělávání a kultury ve čtvrti Bab el Oued v Alžíru 
Realizátor: Espace Culture SOS Bab el Oued 
Příspěvek ZRS ČR: 188 938 Kč  
V rámci projektu byla zakoupena část inventáře pro technické zázemí kurzů, vybavení pro 
hudební kroužky a byla uhrazena část odměn vyučujících francouzského a anglického jazyka.  
 
EGYPT (neprioritní země)  
 
Název projektu: Výroba arabeskových výrobků z palmových listů a proutí 
rodinami pacientů postižených rakovinou 
Realizátor: Association for Integrated Healthcare of Cancer 
Příspěvek ZRS ČR: 299 998 Kč 
Cílem projektu bylo vyškolit skupinu žen trpících rakovinou ve výrobě tradičních výrobků 
z palmového listí a proutí a tím jim umožnit nejen zvýšit rodinný příjem napjatý v souvislosti 
s náklady na léčbu nemoci, ale zároveň i uchovat nemateriální rukodělné dědictví oázy 
Dahkla pro další generace.  
 
IRÁK (neprioritní země)  
 
Název projektu: Medical point v Sindžáru/Singalu 
Realizátor: Shingala Azad NGO 
Příspěvek ZRS ČR: 454 853 Kč 
Medical Point (malé zdravotnické zařízení) bude jediným zdravotním střediskem v okrese 
města Sinjar/Sindžár, které bude schopné poskytnout první pomoc civilním i vojenským 
pacientům. V budově bylo zrekonstruováno celkem 12 místností, z toho z jedné byla zřízena 
lékárna. V celé budově se opravily a vyměnily inženýrské sítě (elektrické rozvody, rozvod 
vody, odpady, klimatizace), stropy, podlahy, dlažby. Byla provedena výměna oken a dveří, 
vymalování místností a vybudování 4 samostatných hygienických zařízení. Předpokládá se, že 
hlavním příjemcem zdravotní péče budou iráčtí IDP a syrští uprchlíci.  
 
ÍRÁN (neprioritní země)  
 
Název projektu: Nákup speciálního vozidla na mobilní pomoc drogově závislým 
Realizátor: Rebirth Society 
Příspěvek ZRS ČR: 299 985 Kč 
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Projekt podpořil program neziskové nevládní organizace Rebirth Society zaměřený na pomoc 
drogově závislým v rámci programu „harm reduction“ (minimalizace zdravotních a sociálních 
rizik a škod vyplývajících z užívání drog). Z poskytnutého příspěvku pořídila Rebirth Society 
speciální mikrobus, který umožňuje poskytovat mobilní harm reduction služby drogově 
závislým v okolí některých dálnic v okrajových částech Tehránu. 
 
JORDÁNSKO (neprioritní země) – 2 projekty 
 
Název projektu: Posílení socioekonomického programu RSCN 
Realizátor: The Royal Society for the Conservation of Nature 
Příspěvek ZRS ČR: 299 142 Kč 
V rezervaci Dibeen proběhlo vyškolení personálu hrnčířské dílny, aby svedl vyrábět 
děrovanou keramiku a rozšířením žádaného sortimentu posílil konkurenceschopnost svých 
výrobků na trhu. Zmíněné vybavení a školení poskytlo obyvatelům, žijícím v oblastech 
přilehlých k rezervacím, pracovní příležitosti pro obživu, která je motivuje prohloubit 
pozitivní vazby se správou chráněné oblasti a vědomě předcházet škodám na chráněné 
přírodě. 
 
Název projektu: Podpora infrastruktury Peace Oaisis v uprchlickém táboře v 
Za´atari 
Realizátor: Lutheran World Federation  
Příspěvek ZRS ČR: 493 000 Kč 
Byla zbudována energostanice zajišťující připojení k elektrifikační síti v uprchlickém táboře v 
Za´atari. Tento projekt byl komplementární k velkému českému rozvojovému projektu 
elektrifikace uprchlického tábora.  
 
MAROKO (neprioritní země) 
 
Název projektu: Podpora dětí ze sociálně slabých poměrů formou zapojení do 
sportovní činnosti-umožnění dopravy na pravidelné sportovní aktivity 
Realizátor: Association Nationale Marocaine de Hockey sur Glace 
Příspěvek ZRS ČR: 500 000 Kč 
Cílem projektu bylo zakoupení autobusu pro marocké začínající hokejisty z dětských domovů 
a jejich doprava na pravidelné tréninky během pracovního týdne a víkendové zápasy 
v Rabatu a Casablance na tamějších ledových plochách. Projekt současně významně přispěl 
k propagaci ČR díky speciální designové úpravě autobusu. Z hlediska dlouhodobého přínosu 
lze příspěvek ČR v podobě tohoto realizovaného MLP označit za významný, jelikož žádná 
z jiných zemí se obdobným vizuálním i faktickým způsobem v nově a rychle se rozvíjejícím 
sportovním odvětví v Maroku neangažovala, čímž si ČR vysloužila cenný primát.    
 
PALESTINSKÁ AUTONOMNÍ ÚZEMÍ (projektová země) – 3 projekty 
 
Název projektu: Technická podpora oční nemocnice St. John  
Jméno realizátora: St. John Eye Hospital Group  
Příspěvek ZRS ČR: 204 487 Kč  
ČR finančně podpořila jednu z největších charitativních oftalmologických klinik/nemocnic, 
která se nachází ve východním Jeruzalémě a která léčí pacienty z Palestinských okupovaných 
územích a z Gazy. Z daru ČR nemocnice v Jeruzalémě zakoupila speciální měřiče vlhkosti a 
teploty umístěné v operačních sálech, speciálních chladících boxech a na jednotlivých 
odděleních nemocnice, LCD obrazovku pro měření zraku a corneální dril. 
 
Název projektu: Pořízení lékařského vybavení pro  Holy Family Hospital v 
Betlémě 
Jméno realizátora: Holy Family Hospital Bethlehem 
Příspěvek ZRS ČR: 499 992 Kč  
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Projekt podpořil porodnici specializovanou zejména na komplikované porody, prenatální a 
antenatální péči. Zakoupené lékařské přístroje, jako např. chladící krevní banka, defibrilátor, 
fototerapeutické světlo, aj. zajišťují základní životní funkce novorozenců a bezproblémové 
fungování každodenního chodu nemocnice. 
 
Název projektu: Posilování postavení žen ve společnosti prostřednictvím 
zvládání samostatné výroby šperků  
Jméno realizátora: Tubas Charitable Society 
Příspěvek ZRS ČR: 289 978 Kč  
V Tubásu ČR finančně podpořila zřízení dílny na výrobu šperků a zajistila po týden 
přítomnost zástupců šperkařské školy SUPŠ a VOŠ Turnov, kteří vedli odbornou a praktickou 
výuku základních technik práce s kovem a dalším šperkařským materiálem. Cílovou skupinou 
byly ženy ze sociálně slabších rodin, rozvedené či nezaměstnané. Výroba tradičních šperků je 
tak dalším krokem pro obnovení jejich nezávislosti - doposud ženy nakupovaly čínské šperky, 
které rozebraly a doplnily o svoje výšivky, nyní mají možnost vyrobit si kompletně celý šperk 
„od A do Z“. 
 
SÝRIE (neprioritní země) – 2 projekty 
 
Název projektu: Hygienické prostředky pro vysídlené rodiny 
Realizátor: Relief Committee in Melkite greek catholic Patriarchate 
Příspěvek ZRS ČR: 475 777 Kč 
Stovky vnitřně vysídlených rodin v Damašku obdržely díky projektu základní hygienické 
prostředky. 
 
Název projektu: Italská nemocnice v Damašku 
Realizátor: Italian Hospital Damascus  
Příspěvek ZRS ČR: 480 494 Kč 
Projekt přispěl k obnově zastaralého vybavení nemocnice v Damašku a tím i ke zkvalitnění 
zdravotní péče poskytované tímto zařízením. 

 
ZÁPADNÍ BALKÁN 

 
ALBÁNIE (neprioritní země) 
 
Název projektu: Národní park Dajt, dostupná a atraktivní turistická destinace 
Realizátor: The Regional Environmental Center 
Příspěvek ZRS ČR: 199 828 Kč 
 
Projektem došlo k vytyčení a označení 25 turistických stezek (z toho 8 cyklistických)  
v Národním parku Dajt (NP) a jeho okolí o celkové délce přes 100 km, a to systémem značení 
založeným na mezinárodních kódech. Propojení výstupů českého projektu s marketingovým a 
vzdělávacím komponentem projektů realizovaných Rakouskem a Slovenskem v rámci tzv. 
Slavkovské spolupráce zvýšilo celkový přínos společné iniciativy. Obyvatelé Tirany, v jejíž 
blízkosti se Národní park Dajt nachází, získali nové možnosti aktivního trávení volného času, 
ale i obyvatelstvo místních odlehlých vesniček nové příležitosti ke svému rozvoji. 
 
BOSNA A HERCEGOVINA (programová země) – 8 projektů 
 
Název projektu: Pořízení hydraulického záchranářského zařízení pro dopravní 
nehody 
Realizátor: Municipality Rogatica – Fire Department 
Příspěvek ZRS ČR: 269 995 Kč  
Nákup zařízení pro hasiče, kteří jej budou využívat pro odklízení následků nehod na 
frekventované silnici s častými dopravními incidenty.  
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Název projektu: Rekonstrukce kulturního a sportovní centra 
Realizátor: Municipality of Modriča 
Příspěvek ZRS ČR: 240 367 Kč 
Instalace nových oken, která napomohou větší energetické úspoře a snížení nákladů, a 
rekonstrukce toalet ve sportovním zařízení užívaném střední školou o 800 studentech. 
Kulturní a sportovní centrum v Modriči se kromě hodin tělesné výchovy využívá také k 
četným sportovním zápasům a různým společenským akcím. 
 
Název projektu: Nákup stroje pro vakuované balení 
Realizátor: General Agricultural Kooperative „Tarevci“ 
Příspěvek ZRS ČR: 262 776 Kč 
Tento projekt byl zrealizován v oblasti navrátilců, kteří se dnes již pohybují na okraji zájmu. 
Drobní farmáři, mající chuť do malého podnikání v oblasti zemědělství, si velice pochvalují 
fungování balící linky pro 300 drobných zemědělců, kteří si jejím prostřednictvím balí sušené 
ovoce vypěstované na svých farmách. 
 
Název projektu: Obnova pro lepší generaci 
Realizátor: JU OŠ „Humci“/Elementary school 
Příspěvek ZRS ČR: 242 570 Kč 
Tento projekt umožnil vybavení tříd a knihovny PC technikou a nábytkem ve  škole ve velmi 
zapadlé a obtížně dostupné lokaci.  
 
Název projektu: Naučit se redukovat, recyklovat 
Realizátor: Municipalita Stari Grad 
Příspěvek ZRS ČR: 184 330 Kč 
V několika základních školách v části Sarajeva – Stari Grad – proběhla soutěž zaměřená na 
sběr a třídění odpadu, přičemž byla napojena na předchozí kampaň Ekolav. Jiným slovy, 
dětem se dostalo osvěty o třídění odpadu a zároveň vše prakticky realizovaly. 
 
Název projektu: Ochrana životního prostředí – Banovići 
Realizátor: Komunalno llp Banovići 
Příspěvek ZRS ČR: 271 249 Kč 
V rámci projektu bylo financováno čištění několika nelegálních skládek a nakoupeno více než 
300 odpadových kontejnerů o objemu 120 litrů. Kontejnery byly distribuovány uživatelům 
v obci Banovići. 
 
Název projektu: Konstrukce dětského hřiště ve městě Doboj 
Realizátor: Local action group of Doboj region 
Příspěvek ZRS ČR: 200 390 Kč 
Hřiště slouží dětem v centru Doboje v městském parku, do něhož mají přístup školky, školy, 
rodiče s dětmi a děti z místního stacionáře.  
 
Název projektu: Zkvalitnění chovu ovcí 
Realizátor: Udruženije drvara 
Příspěvek ZRS ČR: 199 784 Kč 
V rámci projektu došlo k nakoupení několika zemědělských přístrojů, které chovatelům ve 
velmi zanedbané oblasti usnadňují práci. Příjemci pomoci jsou navrátilci, tentokrát srbští, 
kteří se po válce ocitli znovu ve svých domovech.  
 
KOSOVO (projektová země) – 3 projekty 
 
Název projektu: Zdravotní centra pro ženy 
Realizátor:  Action for Mothers and Children 
Příspěvek ZRS ČR: 309 922 Kč 
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Cílem realizovaných aktivit projektu bylo navyšování povědomí matek, a to zejména ze 
sociálně slabého prostředí, o mateřství a souvisejících tématech prostřednictvím existujících 
center a trénink příslušného zdravotnického personálu, který matky školil.  
 
Název projektu: Hřiště Šťastné dětství 
Realizátor: NGO Lighthouse 
Příspěvek ZRS ČR: 422 935 Kč 
Bylo vytvořeno bezbariérové/inkluzivní hřiště pro děti a k němu příslušné doprovodné 
aktivity jako workshop pro děti a prezentační akce. V obecné rovině se tedy jednalo o zlepšení 
kvality života pro postižené děti nebo děti se zvláštními potřebami v municipalitě Zubin 
Potok. V reálném životě je hřiště využíváno všemi dětmi bez jakéhokoli omezení. Udržitelnost 
projektu byla zajištěna dohodou s místní municipalitou, která odsouhlasila převzetí 
odpovědnosti za udržování hřiště. 
 
Název projektu: Zvýšení kapacit pro poskytování kvalitního speciálního 
vzdělávání v centrech v Prištině a Peji 
Realizátor: REA – Social Adaptation and Learning Center  
Příspěvek ZRS ČR: 266 964 Kč 
Projekt spočíval v předání českého know-how formou tréninku pro kosovské pracovníky REA 
center za přispění a organizace české expertky na speciální vzdělávání. 
 
MAKEDONIE (neprioritní země) 
 
Název projektu: Nejlepší pro nejmenší – 2. etapa  
Realizátor: Balkan Foundation for Sustainable Development 
Příspěvek ZRS ČR:  200 000 CZK  
Cílem projektu bylo zlepšit životní podmínky žáků základní školy „Hristian Todorovski 
Karpoš“ bydlících během školního roku v internátu v obci Dragomance. Na 1. etapu, v jejímž 
rámci byla v r. 2015 provedena první rekonstrukce a výměna elektroinstalace, odpadů, 
sociálního zařízení, dveří a oken části internátu od r. 1945, navázala v r. 2016 výměna dveří 
a oken, nákup kvalitních matrací a oprava parketových podlah ve dvou vícelůžkových 
pokojích ubytovacích prostor.  
 
SRBSKO (projektová země) – 4 projekty 
 
Název projektu: Zlepšení bezpečnosti zdravotnické péče na chirurgické a 
pediatrické JIP 
Realizátor: Univerzitní dětská nemocnice Tiršova, Bělehrad 
Příspěvek ZRS ČR: 406 500 Kč 
Bylo zakoupeno celkem 10 ks automatických infuzních pump, které zásadním způsobem 
zpřesní dávkování léků, což je kritické zejména u dětských pacientů. Vrámci projektu byly 
nakoupeny i 2 invalidní vozíky pro snadnější přepravu pacientů na/z ošetření.    
 
Název projektu: Hospodářské posílení žen z ohrožených a znevýhodněných 
skupin 
Realizátor: NVO „Výbor pro lidská práva“, Majdanpek   
Příspěvek ZRS ČR: 271 700 Kč 
V rámci projektu byla zakoupena balící linka na sypké a stáčitelné produkty do nově 
zřizované dílny, která zaměstnává ženy ze sociálně a etnicky znevýhodněných skupin. Jedná 
se o jeden z nejméně rozvinutých regionů v Srbsku s velice vysokou mírou nezaměstnanosti.   
 
Název projektu: Laboratoř pro virtuální simulaci řízení železnice   
Realizátor: High Railway School of Vocational Studies in Belgrade 
Příspěvek ZRS ČR: 321 800 Kč 
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Nákup a instalace počítačů a specializovaného software za účelem simulace řízení provozu na 
železnici přispěje ke zvýšení kvality úrovně praktického vzdělávání na jedné 
z nejvýznamnějších oborových škol nejen v Srbsku, ale v celém regionu. 
  
Název projektu: Rekonstrukce tělocvičny na střední škole v Sjenici 
Realizátor: Gymnasium "Jezdimir Lović" in Sjenica 
Příspěvek ZRS ČR: 248 884 Kč 
Rekonstrukce školní tělocvičny v okresním městě jednoho z nejméně rozvinutých regionů 
Srbska - Sjenici.  
 

VÝCHODNÍ EVROPA 
 
ARMÉNIE (neprioritní země)  
 
Název projektu: Prevence dětské invalidity 
Realizátor: NGO Jinishian Memorial Foundation  
Příspěvek ZRS ČR: 196 664 Kč  
Díky projektu bylo vyškoleno 11 místních lékařů k provádění ultrazvukových vyšetření 
zacílených na včasné zjištění a léčbu dysplazie kyčelního kloubu. Dále byla provedena  
vyšetření 157 dětí žijících v azylových domech v daných oblastech a podpořeno vybavení 
těchto azylových domů.  
 
BĚLORUSKO (neprioritní země) 
 
Název projektu: Rekonstrukce a nákup vybavení pro léčebnu pro invalidní děti 
ve Volžinu 
Realizátor: Volžinské oblastní  centrum korektivně-rozvíjejícího vyučování a rehabilitace 
Příspěvek ZRS ČR: 200 000 Kč  
V rámci projektu bylo upraveno sociální zázemí centra a zateplení. Cílem bylo zlepšit životní 
podmínky dětí, což se uspokojivě podařilo výměnou oken v učebnách, novým vybavením 
toalet a uzpůsobení chodeb pro potřeby přesunu na vozíku. 
 
GRUZIE (projektová země) – 3 projekty 
 
Název projektu: Podpora ekologického pěstování ovoce a vinohradnictví v horní 
Adžárii 
Realizátor: Iphani - Association for Environmental Care 
Příspěvek ZRS ČR: 261 795 Kč 
V rámci tohoto projektu došlo ke stabilizaci ovocnářského svahu a jeho osázení ovocnými 
stromy, a dále k vybudování zavlažovacího systému a k zajištění fungování lesní školky. 
 
Název projektu: Agrární klub 
Realizátor: Cooperative „Agro Nikozi“ 
Příspěvek ZRS ČR: 208 506 Kč 
V rámci tohoto projektu byly místním farmářům představeny nové moderní metody a 
ustanoveno centrum Agro klub, kde budou místní farmáři moci získávat informace o 
aktuálních trendech v zemědělské výrobě. 
  
Název projektu: Ochrana dětí před zneužitím - naše povinnost 
Realizátor: The Public Health Foundation of Georgia 
Příspěvek ZRS ČR: 468 841 Kč  
V rámci projektu byla vytvořena webová stránka s podrobnými informacemi o formách 
zneužívání dětí a boje proti nim. Zároveň byla vytvořena linka důvěry, v níž intervenují 
pracovníci Veřejné zdravotní nadace Gruzie. 
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MOLDAVSKO (programová země) – 3 projekty 
 
Název projektu: Dodávka invalidních vozíků a dalších potřeb pro zdravotně 
postižené Realizátor: Homecare Association  
Příspěvek ZRS ČR: 461 492 Kč  
Za vyčleněné finanční prostředky bylo nakoupeno 16 invalidních vozíků, chodítka, berle a 
další potřeby pro lidi se zdravotním postižením. Pomoc obdrželo celkem 76 dospělých a dětí 
se zdravotním postižením po celém Moldavsku. Zdravotnické potřeby českého původu byly 
distribuovány pacientům přímo do místa bydliště. 
 
Název projektu: Podpora lidí s pohybovým omezením prostřednictvím dodávek 
zdravotního materiálu 
Realizátor: NGO Taur 
Příspěvek ZRS ČR: 446 715 Kč  
Kromě invalidních vozíků byly distribuovány potřeby do koupelen, berle, chodítka a další 
potřeby, které pomohly 29 lidem se zdravotním postižením. 
 
Název projektu: Dětské hřiště upravené pro přístup dětí se zdravotním 
postižením Realizátor: Hope Public Association 
Příspěvek ZRS ČR: 346 860 Kč 
Cílem projektu bylo zlepšit podmínky pro trávení volného času dětí a také přispět k inkluzi 
dětí se zdravotním postižením. Na hřišti bylo v průběhu projektu instalováno 16 konstrukcí 
k prolézání, tyto prolézačky jsou speciálně upraveny tak, aby je mohly používat i děti se 
zdravotním postižením.  
 
UKRAJINA (neprioritní země)  
 
Název projektu: Rekonstrukce budovy mateřské školky 
Realizátor: Volovecká vesnická rada 
Příspěvek ZRS ČR: 190 432 Kč  
 
Rekonstrukce budovy mateřské školky v obci Volovec s 3 tis. obyvateli spočívala ve výměně 
starých vstupních dveří a oken, všech interiérových dveří, byla vyměněna a zateplena 
podlaha, modernizováno elektrické vedení, kanalizace, topení, vodovod. Byla nainstalována 
nová šetrná svítidla, vybavení, elektrické bojlery. Podařilo se tak zlepšit podmínky dětem i 
podstatně ušetřit na údržbě mateřské školky. 


