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 Zahraniční rozvojová spolupráce představuje významnou součást 
zahraničního působení České republiky a vyjadřuje převzetí 
spoluodpovědnosti za řešení globálních problémů. Kromě 
primárního cíle, kterým je snižování chudoby ve světě, podporuje 
budování dobrých vztahů s partnerskými zeměmi a napomáhá v 
nich zajišťovat ekonomický, environmentální a sociální rozvoj. 

Počátky tradice rozvojové spolupráce České republiky sahají až do 
období 50. let 20. století. Rozvojová spolupráce je poskytována v 
zásadě ve dvou formách – hmotné nebo technické – například 
vysílání českých odborníků do partnerských zemí či poskytování 
stipendií ke studiu na československých a později českých vysokých 
školách.

V současné době je rozvojová spolupráce České republiky úzce 
provázána  s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) a s Agendou 
2030 a přispívá tak k řešení problémů globální povahy v 
nejpotřebnějších zemích. V zájmu efektivity vynakládané 
spolupráce stanovila vláda České republiky v roce 2017 celkem 
šest prioritních partnerských zemí, které bude pomocí 
kombinace rozvojových nástrojů nadále intenzivně podporovat 
v jejich rozvoji. Mezi těchto šest zemí patří Bosna a Hercegovina, 
Kambodža, Moldavsko, Gruzie, Etiopie a Zambie. Díky dalším 
specifickým nástrojům má ČR dále možnost spolupracovat i 
s dalšími zeměmi jako jsou: Afghánistán, Mongolsko, Srbsko, 
Palestina, Sýrie, Ukrajina a Kosovo.

Česká rozvojová spolupráce ve světě1
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Historie diplomatických vztahů České republiky (Československa) a 
Kambodže započala v roce 1956, kdy byly navázány první diplomatické 
styky. Následně Československo podpořilo rozvoj Kambodže výstavbou 
průmyslových podniků (elektrárny, závody na výrobu pneumatik 
a traktorů, cukrovary, lokomotivy atd.).

Významnou součástí vzájemných vztahů obou zemí je skutečnost, že 
současný kambodžský král Norodom Sihamoni studoval v České 
republice, kde svá studia v roce 1975 zakončil absolvováním Akademie 
múzických umění (AMU) v Praze. Po krátkém útlumu vztahů v 90. letech byla opět oživena 

diskuze o možnostech spolupráce. V souvislosti s rozvojovými 
projekty podporovanými dřívějším Československem bylo 
také potřeba vypořádat dluh Kambodže. Po vzájemné dohodě 
byla část dluhu odpuštěna a zbylé finanční prostředky byly 
vynaloženy na realizaci nových rozvojových projektů. 
V souvislosti s vypořádáním dluhu byla také v Phnompenhu 
obnovena činnost zastupitelského úřadu České republiky.

Vzhledem k zařazení Kambodže mezi partnerské země 
rozvojové spolupráce byla zahájena rovněž podpora jejího 
rozvoje s použitím nástrojů i zdrojů nad rámec dluhu, který byl 
v polovině roku 2017 zcela umořen. Novodobé české projekty 
se zaměřovaly na tradiční oblasti jako zdravotnictví, 
sociální služby, ale také energetiku či vodu a sanitaci. 
V souvislosti s úspěšnou realizací těchto projektů v zemi byla 
Kambodža v roce 2017 zařazena mezi šest prioritních zemí ČR 
pro rozvojovou spolupráci.

Česká republika a Kambodža

Kambodžský král Norodom Sihamoni a velvyslanec ČR pro Kambodžu pan Marek Libřický
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Od roku 2010, kdy Česká republika obnovila aktivity v oblasti rozvojové 
spolupráce v Kambodži, bylo podpořeno více než 70 různých 
rozvojových projektů, zejména v sektorech zdravotnictví, sociálního 
rozvoje, energetiky, vzdělávání a vody a sanitace. 

Na základě těchto zkušeností byl v roce 2017 vytvořen Program 
dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky s 
Kambodžou platný pro roky 2018-2023, který na základě vzájemné 
dohody mezi oběma zeměmi zaměřuje priority rozvojové spolupráce do 
oblastí udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a 
inkluzivního sociálního rozvoje. Program je vhodnou kombinací 
definovaných rozvojových potřeb Kambodže a oblastí, ve kterých může 
Česká republika nabídnout svoji přidanou hodnotu, technickou 
expertízu a specifické zkušenosti, tj. zejména v sektorech vody a 
sanitace, zdravotnictví a vzdělávání.

Rozvojová spolupráce České republiky v Kambodži

Zajistit rovný přístup žen a mužů k cenově dostupnému, 
kvalitnímu a inkluzivnímu odbornému, učňovskému a 
vyššímu vzdělání, včetně univerzitního

Zajistit univerzální a rovný přístup k bezpečné a  cenově 
dostupné pitné vodě, sanitaci a hygieně pro všechny 
obyvatele ve vybraných lokalitách cílové oblasti

Omezit úmrtí novorozenců a dětí mladších pěti let, jímž 
je možné předejít, snížit mateřskou úmrtnost ve 
vybraných lokalitách v cílové oblasti

Přehled projektů dle jednotlivých sektorů a provincií 
podpořených Českou republikou v letech 2010 - 2019

dodávky energie

voda a sanitace

zdravotnictví

vzdělávání

sociální služby

Do roku 2023 obě země odsouhlasily spolupráci při 
dosahování následujících cílů:

3
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Bilaterální projekty jsou zaměřeny na přímé naplňování definovaných 
výstupů stanovených Programem dvoustranné rozvojové spolupráce 
na roky 2018 – 2023 v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a vody a sanitace. 
Projekty jsou financovány Českou rozvojovou agenturou – CzechAid 
se sídlem v Praze a koordinovány ve spolupráci s Velvyslanectvím České 
republiky v Phnompenhu. Projekty jsou na základě výběrového řízení 
vyhlášeného Českou rozvojovou agenturou realizovány českými subjekty 
(specializovaná soukromá firma, nestátní nezisková organizace registrovaná 
v ČR, státní instituce ČR), které prokázaly potřebnou odbornost v dané 
oblasti.

Jak požádat o podporu v rámci bilaterálních projektů

Náměty na bilaterální projekty mohou předkládat kambodžské 
veřejné instituce na národní i lokální úrovni, výzkumné instituce, 
veřejné vysoké školy aj. a dále české subjekty ve spolupráci s místními 
veřejnými institucemi. 

Náměty zpracované na předepsaných formulářích se předkládají 
Velvyslanectví České republiky v Phnompenhu. 

V případě, že uvažujete o předložení projektového námětu, 
doporučujeme navštívit webové stránky Velvyslanectví České republiky  
v Phnompenhu a kontaktovat jeho pracovníky prostřednictvím 
emailové adresy: Development_Phnompenh@mzv.cz.

Projektový 
námět

Realizace
Předložení námětu 
na Velvyslanectví 

ČR

Výběrové řízení/
hledání českého 

realizátora

 Vyhodnocení 
námětu

Bilaterální projekty naplňují tyto výstupy

3.1.  Bilaterální projekty

	 Zvýšení kapacit odborného vzdělávání

	 Zavedení inkluzivních vzdělávacích metod

	 Zvýšení zaměstnatelnosti mladých lidí

	 Zvýšení počtu porodů asistovaných  odborným 
lékařským personálem

	 Zlepšení přístupu k předporodní a poporodní 
péči

	 Zlepšení přístupu ke zdravotní péči pro děti 
mladší 5 let

	 Snížení počtu podvyživených dětí do 5 let, 
těhotných a kojících žen

 Zajištění přístupu k cenově dostupné pitné vodě

	 Zajištění přístupu k sanitaci
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Rozvoj neonatologického oddělení 
Národní pediatrické nemocnice 
v Phnompenhu

Díky spolupráci s českými odborníky zlepšili 
pracovníci neonatologického oddělení své 
dovednosti v péči o novorozence. K odborné 
zdravotní péči mohou využívat nově dodané 
zdravotnické přístroje a zvyšovat dále kapacity 
kambodžských neonatologů na nových školících 
pomůckách. 

Active for Youth – zlepšení odborného 
středoškolského vzdělávání v oblasti 
zpracování zemědělských produktů

Česká republika navázala na předchozí úspěšné 
projekty realizované na Střední technické škole 
krále Norodoma Sihamoniho. Ve spolupráci 
českých a kambodžských odborníků vznikl 
nový obor, jehož absolventi mají i díky stážím 
v soukromých firmách potenciál uspět a dále 
rozvíjet odvětví zpracování potravin.

Zlepšení kvality poskytované zdravotní 
péče o matku a dítě ve třech nemocnicích 
v provincii Kampong Chhnang

Česká republika podpořila rekonstrukci 
porodního oddělení v hlavní spádové nemocnici 
provincie Kampong Chhnang, vyškolila 
zdravotnický personál a dodala zdravotnické 
vybavení a přístroje, které zlepší kvalitu 
poskytované zdravotní péče. Současně zajistila 
pacientům nemocnic přístup k pitné vodě a 
sanitaci.
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3.2.  Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B)

Soukromý sektor hraje nezaměnitelnou roli v mezinárodním rozvoji, a proto je cílem tohoto programu motivovat malé a střední české podniky 
k přenosu inovativních myšlenek, které mají potenciál řešit rozvojové výzvy v partnerských zemích. Program tak povzbuzuje české firmy k založení 
obchodního partnerství s lokálními partnery, a tím i poskytnutí nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele, přenos know-how, technologií 
a v neposlední řadě i evropských standardů a kvality.

Spoluzakladatel projektu .pepper..field s místní farmářkou

Jak o projekt požádat

O projekty B2B mohou žádat podnikatelské 
subjekty se sídlem v ČR. Dotační výběrové 
řízení je vyhlašováno dvakrát ročně na 
webových stránkách České rozvojové agentury 
na www.czechaid.cz.

Kampotský pepř dosud v Kambodži dokázali 
vhodně zpracovávat a  vyvážet do zahraničí 
jen velcí farmáři. Proto se česká firma 
Cambodian s.r.o. rozhodla založit novou 
obchodní značku .pepper..field a 
prostřednictvím projektu

Podpora malých farmářů s  
kampotským pepřem díky otevření 
trhů EU 

podpořeného Českou rozvojovou agenturou 
pomoci místním drobným farmářům 
prostřednictvím férového obchodu. Firma nejen 
že vykupuje od místních pěstitelů kampotský 
pepř za férové ceny, ale také jim pomáhá 
prostřednictvím nových technologií pro 
třídění, sušení a vakuaci pepř pro vývoz vhodně 
zpracovat. Ve spolupráci s kambodžským 
partnerem dále farmářům otevře trhy EU 
a pomůže jim nalézt v Evropě koncového 
zákazníka. Díky tomu získají místní drobní 
farmáři nové zkušenosti se zpracováním pepře 
pro zahraniční trh a současně si díky partnerství 
s českou firmou zajistí  stabilní zdroj příjmů.

Program je určen zejména na podporu 
následujících činností: studie proveditelnosti, 
odborná školení (přenos know-how), budování 
kapacit, vypracování obchodních plánů, zakládání  
společných podniků (joint venture), dlouhodobé 
B2B projekty (obchodní partnerství).
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3.3.  Vysílání českých učitelů  

Cílem tohoto programu je podpora zvyšování 

kvality vysokého školství v prioritních 

zemích zahraniční rozvojové spolupráce 

prostřednictvím zapojení pedagogů z českých  

vysokých škol, podpory vzájemného partnerství  

a meziuniverzitní spolupráce. Program 

podporuje zvýšení odbornosti vysokoškolské  

výuky v Kambodži díky zapojení pedagogů  

českých vysokých škol. Projekty v délce 1 rok  

mohou být zaměřeny na zavedení nového  

studijního programu, zvýšení kvalifikace 

pedagogických pracovníků, výuku specificky 

zaměřeného oboru, letní školu, získání 

mezinárodní akreditace či výzkumnou 

spolupráci.

Česká republika podpořila od roku 2012 v Kambodži již několik projektů spolupráce českých a 
kambodžských vysokých škol a pomohla navázat spolupráci především s Královskou zemědělskou 
univerzitou v Phnompenhu. Různé projekty realizované dosud Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze a Mendelovou univerzitou v Brně pomohly vybudovat odborné 
kapacity v oblasti zemědělství a lesnictví prostřednictvím specializovaných seminářů pro učitele 
a studenty, praktické výuky v terénu, sběru a zpracování terénních dat v rámci akademického 
výzkumu a dalších aktivit podporujících rozvoj výzkumných kapacit kambodžských odborníků a 
studentů.

Studenti letní školy uspořádané ve spolupráci s Královskou zemědělskou univerzitou

Jak o projekt požádat

Návrhy na projekty předkládají české vysoké školy na základě předchozí dohody 
s partnerskou univerzitou v Kambodži. Dotační výběrové řízení je pravidelně vyhlašováno na 
webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.
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Program vysílání expertů je dalším z nástrojů financovaných Českou 

rozvojovou agenturou, který cílí na sdílení českých zkušeností a znalostí 

získaných v období transformace, tedy přechodu státu z centrálně 

plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, s dalšími partnerskými 

zeměmi (včetně Kambodže), které procházejí obdobným socio-

politickým vývojem.

Skrze krátkodobé vyslání českých expertů, přináší program zkušenosti 

v oblastech zemědělství, ekologie, průmyslu, vodního hospodářství, 

vzdělávání, zdravotnictví a dále v sociální sféře nebo v oblasti dobrého 

vládnutí aj. Tím přispívá ke zvýšení pozitivního dopadu současných 

rozvojových projektů v partnerské zemi. 

Jedná se o flexibilní program, v jehož rámci mohou čeští odborníci 

do Kambodže vycestovat až na 25 dní v roce, během kterých mohou 

sdílet zkušenosti se svými kambodžskými kolegy, pomoci 

vypracovat konkrétní studie či doporučení.

Jak o vyslání experta požádat

O vyslání českého odborníka mohou požádat kambodžské 
veřejné instituce na národní i lokální úrovni, samosprávné 
orgány, případně zahraniční dárci společně s partnerskou 
institucí v zemi. 

Návrhy na vyslání odborníka se předkládají průběžně 
Velvyslanectví České republiky v Phnompenhu.

3.4. Vysílání českých expertů

Čeští experti 
předávají know-

how v oblasti 
nakládání s 

odpadní vodou…

…ekologie, 
zemědělství a 

lesnictví…

…zdravotnictví, 
biomedicínského 

inženýrství a 
dalších.
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3.5. Malé lokální projekty

Malé lokální projekty jsou projekty financované 
Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a 
koordinovány přímo Velvyslanectvím České republiky 
v Phnompenhu. Jedná se o pružné jednoleté projekty 
s menším finančním rozsahem (do max. 500 000 Kč/  
20 000 USD), které mohou vhodně doplňovat 
několikaleté Bilaterální projekty financované Českou 
rozvojovou agenturou. Projekty jsou nedílnou součástí 
rozvojové spolupráce už od roku 2006 a přispívají díky 
přímému financování v místě k podpoře projektů 
občanské společnosti a nevládních organizací na lokální 
úrovni. Malé lokální projekty jsou jednoleté a jejich  
realizace probíhá po dobu max. 8 měsíců (březen – říjen).

Projekt podpořil potřebné rodiny v zajištění obživy, např. formou chovu ryb v malých vodních nádržích

Malý lokální projekt   Zvýšení povědomí a chování v oblasti vody, sanitace a hygieny  zaměřený vedle hygieny 

a  sanitace rovněž na rozvoj možností drobné obživy pro obyvatele ve vesnici Tra Bek v provincii Oddar Meanchey pomohl místním obyvatelům 
zlepšit přístup k vodě a díky výstavbě sanitačních zařízení výrazně přispěl ke zlepšení hygieny ve vesnici, zajistil rehabilitaci místní vodní nádrže a 
podpořil 30 domácností v chovu kuřat a ryb. Vesnice se tak díky lepšímu životnímu prostředí stala vzorem pro ostatní obce v okolí.

Jak o projekt požádat

O projekty mohou žádat subjekty registrované v Kambodži, tzn. místní nevládní neziskové organizace, akademické instituce, instituce veřejné 
správy (zejména na lokální úrovni), vzdělávací a zdravotnická zařízení, občanská sdružení  apod. 

Velvyslanectví České republiky v Phnompenhu každoročně (srpen, září) vyhlašuje na svých webových stránkách výzvu na předkládání 
projektových námětů. 

Projekty mohou být zaměřeny na různé rozvojové oblasti a sektory v souladu s národními rozvojovými prioritami země, současně by měly 
podněcovat genderovou rovnost a respekt k životnímu prostředí.
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Další programy 4
Transformační spolupráce – podpora lidských práv

Program transformační spolupráce v gesci Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky podporuje občanskou společnost v procesu 
demokratizace a využívá specifické zkušenosti České republiky 
s procesem společenské transformace a budováním demokracie. Jedná 
se o jednoleté projekty s finančním rozsahem do 500 000 Kč/20 000 
USD.

Aid for Trade

 Program Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu České 
republiky podporuje rozvoj obchodu v Kambodži formou přenosu 
českých zkušeností v oblastech usnadňování a liberalizace obchodu, 
budování obchodních kapacit a aktivit, zapojení do mezinárodního 
obchodního systému, pomoc státní administrativě při vytváření 
obchodních politik a regulatorního rámce obchodu a rozvoje malých 
a středních podniků. 

Projekty jsou realizovány jako jednoleté v délce 6-8 měsíců (březen – 
listopad) v maximální výši 1 000 000 Kč/ 40 000 USD. Projekty mohou 
mít formu školení, workshopů, kulatých stolů, studií proveditelnosti, 
analýz s cílem předat české know-how, odborné informace a zkušenosti. 
Součástí projektu může být dodávka drobnějšího technického 
vybavení.

Jak o projekt požádat

O podporu v rámci tohoto programu mohou požádat nestátní 
neziskové organizace a další oprávněné subjekty, jejichž 
cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na 
demokratických principech a respektu k lidským právům.

Výzvy k předkládání projektových námětů pravidelně (srpen – 
říjen) zveřejňuje na svých webových stránkách Velvyslanectví 
České republiky v Phnompenhu a Ministerstvo zahraničních věcí 
ČR.

Jak o projekt požádat

O projekt mohou žádat kambodžské veřejné instituce 
působící v oblasti obchodu (např. ministerstva, hospodářské 
komory, apod,). 

Projektové náměty na příslušných identifikačních formulářích 
se předkládají průběžně Velvyslanectví České republiky 
v Phnompenhu a následně jsou posuzovány Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR pro realizaci v následujícím roce.
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Česká republika tradičně poskytuje nejen rozvojovou, ale i humanitární pomoc. 
Humanitární program spadá přímo do gesce Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky, které flexibilně reaguje na humanitární potřeby ve světě, katastrofy 
přírodní či lidmi způsobené (včetně konfliktů) formou finanční, materiální nebo 
expertní pomoci. V případě potřeby program zahrnuje rovněž následnou pomoc 
při obnově základních životních podmínek, podporu snižování rizika katastrof či 
odolnosti obyvatel vůči katastrofám a změnám klimatu.  Na tuto formu podpory 
je v současné době zaměřen humanitární program právě v Kambodži, kde 
podporuje připravenost kambodžských úřadů na krizové situace jako prevenci před  
katastrofami, které opakovaně ovlivňují zemi.  

Projekt    Adaptace zemědělství na změny klimatu 

podpořený ČR a realizovaný Diakonií ČCE spolu s místní nevládní organizací Live With 
Dignity, reaguje na stále více se projevující změny klimatu na drobné kambodžské 
zemědělce, kteří jsou často zcela závislí pouze na příjmu a obživě z domácí produkce rýže 
a zeleniny. V případě výkyvů počasí a změně klimatických podmínek v okolí mohou tito 
farmáři přijít o veškerý svůj příjem a obživu. Projekt proto podpořil 1 700 místních 
farmářů z provincie Pursat, kterým pomohl zefektivnit jejich zemědělské technologie 
(např. formou závlahových systémů), a tím získat větší odolnost vůči výkyvům počasí. 
Současně projekt pomohl zvýšit povědomí o riziku klimatické změny a nastavit plány na 
zvládání rizika katastrof.

Díky projektu a novému úspornému systému kapkového 

zavlažování dokázala paní Chea Mom vyprodukovat tolik zeleniny, 

že jejím prodejem získala finance na zabezpečení rodiny a ještě 

ušetří na nákup nového pozemku, kam chce příští rok rozšířit své 

zeleninové políčko.

Paní Chhem Him se díky projektu naučila chovat kuřata – dozvěděla 
se, jak připravovat výživné krmení, jak zvířata chránit před 

nemocemi a jak si připravit jednoduchý podnikatelský plán. Prodejem 
vajíček a masa tak získala příjem, který pomůže její rodinu zabezpečit.

Humanitární pomoc 5
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Další možnosti studia na vysoké škole  

v České republice

Pro studium v anglickém jazyce 
poskytují některé university 
zahraničním studentům v  
magisterském a doktorandském 
programu vlastní formy stipendií, 
které částečně pokryjí i další  
náklady spojené s pobytem v ČR. Více informací o možnostech studia 
v České republice na www.studyin.cz nebo na webových stránkách 
Velvyslanectví České republiky v Phnompenhu

Stipendia

Poskytování stipendií studentům z partnerských zemí má v České 
republice dlouhou tradici a stalo se také důležitým nástrojem 
zahraniční rozvojové spolupráce. Stipendia umožňují studentům 
získat vysokoškolské vzdělání a potřebné  znalosti a vědomosti, 
kterými mohou následně přispět k rozvoji vlastní země.

Každý rok je stipendium 
uděleno 5-8 kambodžským 
studentům. Nově nabízené 
magisterské a doktorandské 
studijní programy v anglickém 
jazyce se zaměřují především 
na studium medicíny, 
zemědělství, technických 
oborů a studium ekonomie. 

Asociace kambodžských studentů v ČR

Jak o vládní stipendium požádat  

Informace k podání online žádosti o vládní stipendium a 

veškeré další informace jsou každoročně zveřejňovány 

v průběhu srpna a září na webových stránkách Velvyslanectví 

České republiky v Phnompenhu.

6
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Dina Sok pracuje jako obchodní analytik v jedné 
z hlavních kambodžských bank. Magisterské 
studium v oboru Služby, management a 
inženýrství dokončil v roce 2018 na Masarykově 
univerzitě v Brně.

 Tato příležitost studovat pokročilé a 
prakticky orientované předměty, stejně jako 
různé studentské aktivity v rámci studijního 
programu, mi pomohly v profesním a osobním 
růstu. Během studií jsem získal mnoho přátel 
a získal zkušenosti s řízením týmu. Program 
mi pomohl otevřít nové dveře a získat nové 
praktické zkušenosti v obchodní analýze, 
řízení dat a projektovém řízení a splnit můj sen 
pracovat v centrální kambodžské bance,  
říká Dina o své zkušenosti ze studií.

Many Eath před Českou zemědělskou univerzitou

 V roce 2017 jsem ukončila studium 
na České zemědělské univerzitě v Praze.  
Tato akademická zkušenost mi velmi 
pomohla v mém profesním růstu. Teď mohu 
odborné vědomosti a praktické zkušenosti 
získané v České republice uplatnit při své 
současné práci na Odboru živočišné produkce 
a zdraví zvířat. Pokud jako studenti hledáte 
místo, které nabízí skvělé odborníky a současně 
nádhernou přírodu, Česká republika bude 
skvělou volbou,   říká Many EATH, která  

vystudovala obor Chov zvířat a potravinářství  
v tropech.

Valin Lay ve městě Pardubice, kde studuje obor 
Zdravotní laborantka

Valin Lay je studentkou třetího ročníku oboru 

Zdravotní laborantka na Univerzitě Pardubice.

 Tento studijní program je vyučován 
pouze v českém jazyce. Tvrdě jsem proto 
studovala, abych se naučila jazyk a mohla 
nastoupit na pardubickou univerzitu. 
Díky studiu a díky novým spolužákům 
teď získávám skvělé zkušenosti, mohu už 
samostatně pracovat v laboratoři a věnovat 
se vlastnímu nezávislému výzkumu. I když 
je to někdy těžké, určitě bych chtěla všechny 
povzbudit, aby se nebáli opustit svou 
komfortní zónu a šli za svým snem,  
říká Valin.

15
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KONTAKTY
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany
Web: www.mzv.cz

Česká rozvojová agentura

Nerudova 3 
118 50  Praha 1

E-mail: info@czechaid.cz
Tel.+420 251 108 130
Web: www.czechaid.cz

Velvyslanectví ČR v Phnompenhu

The iCON Building (5th floor)
216 Norodom Boulevard
Tonle Bassac, Chamkarmon
120101 Phnompenh

Email: Development_Phnompenh@mzv.cz
Tel: +855 023 726 623
Web: www.mzv.cz/phnompenh


