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Malé lokální projekty při ZÚ v roce 2013 – souhrnná zpráva

Na základě usnesení vlády č 413 ze dne 13. června 2012 k zahraniční rozvojové spolupráci 
v roce 2013 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2015 bylo na malé 
lokální projekty (MLP) při ZÚ pro rok 2013 vyčleněno 29 mil. Kč. 

Přidělená částka byla rozdělena následovně: 1,5 mil. Kč na každou programovou zemi 
(Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko a Mongolsko), 0,8 mil. Kč na 
projektovou zemi (Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestinská autonomní území a Srbsko), 0,5
mil. Kč na phase-out země (Angola, Jemen, Vietnam a Zambie), 6 mil. Kč na ostatní země, 
8,1 Kč na schválené projekty z roku 2012, které měly být původně hrazeny z prostředků 
MŠMT a 1,4 mil. Kč ponecháno jako případná rezerva.

Celkem bylo realizováno  116 MLP v 50 zemích světa v celkové hodnotě 27,3 mil. Kč.
Sektorové zaměření projektů vycházelo z potřeb dané země a z možností zastupitelského 
úřadu zajistit vhodného realizátora, převážně se jednalo o projekty v sektorech vzdělávání, 
ostatní sociální infrastruktura a služby a zdravotnictví. 

Z geografického hlediska bylo nejvíce projektů realizováno v regionech Asie a Oceánie 
(celkem 22 projektů v 10 zemích v celkové hodnotě 6,2 mil. Kč) a Západního Balkánu 
(celkem 28 projektů v 7 zemích v celkové hodnotě 6,1 mil. Kč). Následovaly regiony 
Východní Evropa (celkem 23 projektů v 6 zemích v hodnotě 4,6 mil. Kč) a subsaharská 
Afrika (celkem 22 projektů ve 12 zemích v celkové hodnotě 4,2 mil. Kč). Nejméně projektů 
proběhlo v zemích Blízkého východu (10 projektů v 6 zemích za téměř 3,2 mil. Kč) 
a v teritoriu střední a jižní Ameriky (11 projektů v 9 zemích v hodnotě 3 mil. Kč), ve kterém 
se nenachází žádná z prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

Níže je uveden přehled realizovaných MLP dle jednotlivých regionů:
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II. STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA ........................................................................................8
III. ASIE A OCEÁNIE.........................................................................................................12
IV. BLÍZKÝ VÝCHOD A SEVERNÍ AFRIKA .................................................................17
V. ZÁPADNÍ BALKÁN......................................................................................................20
VI. VÝCHODNÍ EVROPA .................................................................................................26

Projekty jsou v rámci jednotlivých regionů řazeny abecedně dle zemí, každý projekt obsahuje 
stručný popis, realizátora a skutečné čerpání v Kč. 



2

I. SUBSAHARSKÁ AFRIKA

V roce 2013 bylo ve 12 zemích regionu subsaharské Afriky realizováno 22 malých 
lokálních projektů v celkové hodnotě 4,2 mil. Kč. Většinou se jednalo o projekty v sektoru 
vzdělávání a zdravotnictví.  

1. Škola hrou v Dakaru (Senegal)
2. Centrum paliativní péče v regionu Nyakyera (Uganda)
3. Zlepšení neonatální péče v oblasti Keetmanshoopu (Namibie)

ANGOLA (phase-out země) – 2 projekty

Název projektu: Zlepšení pedagogických kvalit učitelů a fungování škol prostřednictvím 
školních konzultačních služeb v Kuito, Bié
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Čerpáno: 250 000 Kč
V rámci projektu byli proškoleni 4 konzultanti v oblasti pedagogické supervize, proběhly 
návštěvy na celkem 25 školách v okrese Kuito, během nichž byly poskytnuty konzultace a 
doporučení k práci pro celkem 201 učitelů. Učitelům byly poskytnuty materiály připravené na 
základě manuálu, vytvořeného v období 2010-2012 v rámci projektu ZRS ČR v okrese 
Kuemba. Dále byla vytvořena sada záznamových archů na sběr dat o stavu škol a metodika 
pro školní inspekci. V rámci projektu se též uskutečnila 3 školení pro ředitele základních škol, 
a to k fungování sítě clusterových škol, školské reformě a managementu škol. 

Název projektu: Technická podpora demonstrační farmy Fakulty zemědělských věd 
Univerzity José Eduardo dos Santose
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Čerpáno: 91 818 Kč
Realizátor provedl zhodnocení stavu a provozu demonstrační farmy metodou Rapid Rural 
Assesment, zaměřil farmu pomocí GPS a vytvořil mapy, které předal fakultě k dalšímu 
použití. Dále poskytl konzultace technickému personálu demonstrační farmy fakulty při 
inventarizaci mechanizačního parku, zázemí pro chov hospodářských zvířat a pěstování 
plodin. Některé z původně plánovaných aktivit projektu uskutečněny nebyly a vyčleněné 
prostředky byly využity jen částečně (cca ze 37%) z důvodu ztráty podpory vedení fakulty 
poté, co se dohodlo na spolupráci většího rozsahu s jiným donorem. 
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ETIOPIE (programová země) – 6 projektů

Název projektu: Výroba vzdělávacích materiálů a knih v Braillově písmu pro odborné 
vzdělávání ATCB, potřebné instituce, školy a jednotlivce
Realizátor: Adaptive Technology Center for the Blind (ATCB)
Čerpáno: 299 750 Kč
Cílem projektu byla podpora nevidomých osob, kterým není v Etiopii věnována odpovídající 
pozornost, a které mají velmi omezené pracovní příležitosti. Projekt zabezpečil tiskařský stroj 
pro výrobu učebnic a dalších publikací v Braillově písmu, aby mohly být dále distribuovány 
potřebným osobám.

Název projektu: Nákup bipolárního resektoskopu TUR Karl Stotz pro urologické 
oddělení nemocnice Balcha v Addis Abebě
Realizátor: Russian Red Cross Dejazmach Balcha Memorial Hospital 
Čerpáno: 400 000 Kč
Cílem projektu bylo zlepšení úrovně zdravotnických služeb v nemocnici. V rámci projektu 
byl zakoupen a instalován přístroj pro urologické oddělení,  který umožnil zvýšení počtu 
urologických operací za týden z 5 na 10. Projekt navázal na podobné projekty z minulých let, 
v jejichž rámci též byly dodány do této nemocnice lékařské přístroje.

Název projektu: Podpora vzdělávání zranitelných dětí prostřednictvím přístupného 
školního prostředí
Realizátor: Help for Persons with Disabilities Organization (HPDO)
Čerpáno: 299 995 Kč
Prostřednictvím stavebních úprav provedených ve školním areálu bylo možné zabezpečit 
vhodné učební prostředí a jeho přístupnost pro děti z nejchudších rodin. Vydláždění cesty 
mezi budovami umožnilo lepší přístup do školy zvláště pro postižené děti. Vymalování 
učeben vytvořilo příjemnější prostředí pro výuku a zakoupení nových tabulí a vybavení 
několika tříd stoly a židlemi umožnilo zpřístupnit školu pro více dětí z okolí. Projekt navázal 
na předchozí projekt z roku 2012, v jehož rámci se zbudovaly stropy, instalovaly okapy a 
zřídil odvod dešťové vody. 

Název projektu: Zajištění péče a podpory pro sirotky a sociálně slabé děti v Hawasse
Realizátor: Shiny Day Social Services Association
Čerpáno: 297 092 Kč
Díky projektu bylo kompletně zabezpečeno 40 sirotků a dětí z velice chudých rodin, které by 
si bez projektové podpory nemohly dovolit chodit do školy. Doprovodné aktivity 
psychologické, sociální a zdravotní péče a poradenství jim umožnily plně se soustředit na 
výuku a zlepšit jejich návyky v oblasti hygieny.  Začlenění odborného vzdělávání dle výběru 
dětí vedle standardní výuky by mělo zvýšit jejich samostatnost a zlepšit jejich šance na trhu 
práce po ukončení školní docházky. 

Název projektu: Vybavení počítačové učebny
Realizátor: Joy Academy
Čerpáno: 183 690 Kč
Cílem projektu bylo zlepšení úrovně počítačových dovedností žáků základní školy Joy 
Academy. V rámci projektu byly zakoupeny počítače, tiskárna, nábytek a další vybavení. To 
umožnilo žákům školy získání počítačových dovedností i usnadnění vzdělávání a získávání 
informací v dalších oblastech.  
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Název projektu: Výroba vzdělávacích materiálů a knih v Braillově písmu pro odborné 
vzdělávání ATCB
Realizátor: Adaptive Technology Center for the Blind (ATCB)
Čerpáno: 195 822 Kč
Cílem projektu byla podpora nevidomých osob, kterým není v Etiopii věnována odpovídající 
pozornost, a kteří mají velmi omezené pracovní příležitosti. Projekt pomohl zabezpečit papír a 
další materiál pro výrobu učebnic a dalších knih v Braillově písmu a poskytnout je zdarma 
potřebným osobám. Projekt byl financován z původně nevyčerpaných prostředků MŠMT

JAR (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Podpora pracovní výuky ve zvláštní škole Tshegofatsong
Realizátor: Tshegofatsong Special School
Čerpáno: 48 334 Kč 
Pracovní výuka hraje velmi důležitou úlohu pro žáky zvláštní školy Tshegofatsong jako forma 
terapie i proto, že jim umožňuje získat pracovní návyky a dovednosti, a tedy i šanci na 
budoucí uplatnění. V rámci projektu byl zakoupen materiál a vybavení pro dřevařskou dílnu a 
pro práci žáků s korálky. Výsledky práce žáků  s vybavením a materiálem pořízeným v rámci 
projektu škola předvedla mj. během recepce ke státnímu svátku ČR v Pretorii.

KEŇA (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Nákup lavic a židlí pro žáky základní školy Okiki Amayo
Realizátor: Okiki Amayo Primary School
Čerpáno: 199 390 Kč 
V rámci projektu bylo zakoupeno 186 lavic a židlí pro žáky základní školy Okiki Amayo, což 
přispělo ke zlepšení vyučovacích podmínek pro přibližně polovinu žáků školy, kteří dříve 
seděli na zemi nebo na kamenech. Projekt byl financován z původně nevyčerpaných 
prostředků MŠMT.  

NAMIBIE (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Zlepšení neonatální péče v oblasti Keetmanshoop
Realizátor: Ministry of Health and Social Services of Namibia 
Čerpáno: 130 200 Kč 
V rámci projektu byl pro okresní nemocnici v Keetmanshoopu pořízen tzv. CPAP přístroj a 
personál nemocnice byl zaškolen v jeho používání. Okresní veřejnoprávní nemocnice 
v Keetmanshoopu se nachází asi 6 hodin cesty autem přes polopoušť od nejbližších 
zdravotnických zařízení v hlavním městě Windhoeku. Dosud však postrádala přístroj, který 
by pomohl dýchat novorozeným dětem a zachránil tak jejich životy. 

NIGÉRIE (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Dodávka laboratorní techniky Anambra State Univerzity, Nigérie
Realizátor: Anambra State University
Čerpáno: 122 462 Kč 
V rámci projektu byla zakoupena a univerzitě ve městě Awka předána laboratorní technika 
(mikroskopy). Vybavení katedry biologie Anambra State Univerzity laboratorní technikou 
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alespoň částečně zlepšilo a rozšířilo výuku studentů na této univerzitě. Rovněž se podařilo 
zvýšit povědomí o České republice.

SENEGAL (neprioritní země) – 2 projekty

Název projektu: Škola hrou v Dakaru
Realizátor: Group Scolaire KER SEEX-YI/KELETHIO
Čerpáno: 100 952 Kč 
Cílem projektu bylo zlepšit vybavení mateřské a základní školy KER SEEX-YI/KELETHIO, 
jež se nachází na dakarském předměstí a kterou navštěvují děti z méně majetných vrstev. 
Nákup školních potřeb a pomůcek byl realizován jak v Senegalu, tak v ČR, vzhledem 
k záměru využít českého know-how v oblasti vzdělávacích hraček a stavebnic.

Název projektu: Podpora chráněných ploch v Senegalu
Realizátor: Ředitelství národních parků Senegalské republiky
Čerpáno: 124 303 Kč 
Projekt podpořil technické vybavení správy Národních parků Senegalu pro vyšší efektivitu 
kontroly rozsáhlých území a monitoringu pohybu zvěře. Rovněž byly poskytnuty prostředky 
ve prospěch programu na záchranu ohroženého druhu antilopy Derbyho, na němž se 
v Senegalu již od roku 2000 podílí tým českých vědců. 

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA (neprioritní země) –  1 projekt

Název projektu: Dotisk knihy o sexuální výchově a dodávka zdravotnického materiálu, 
oblast Bozkám, Středoafrická republika
Realizátor: Řád bosých karmelitánů, SAR (ve spolupráci se SIRIRI o.p.s. Praha)
Čerpáno: 222 639 Kč
Cílem projektu bylo zlepšit informace o partnerském životě, sexuální výchovu, informovanost 
o AIDS a způsobech ochrany proti této nemoci. Dále vybavení očního centra v oblasti 
Bozoum a zvýšení dostupnosti oční lékařské péče. Ve francouzštině a místním jazyku Sango
byla vytištěna publikace „Garcons et filles, chemin pour l´amour et la vie“ a zakoupeno 
vybavení očního dispensáře v Bouzoum. 

SÚDÁN (neprioritní země) –  1 projekt

Název projektu: Dívčí základní škola Osman Saleh
Realizátor: Abdel Karim Mirghani Cultural Centre, Women Committee
Čerpáno: 99 985 Kč
V rámci projektu došlo ke zlepšení studijního prostředí na dívčí základní škole Osman Saleh.
Především byla vyměněna okna a dveře a byla vydlážděna část dvoru školy. Celkově pak 
došlo ke zlepšení hygienického zázemí ve škole opravou a instalací nových toalet a 
zbudováním umývacího prostoru s vodovodními kohoutky.

UGANDA  (neprioritní země) –  1 projekt

Název projektu: Centrum paliativní péče v regionu Nyakyera 
Realizátor: Shalom for Uganda
Čerpáno: 187 085 Kč 
Projekt financoval první fázi výstavby střediska lékařské a paliativní péče – jediného zařízení 
svého druhu v regionu Nyakyera, během níž byla postavena hrubá stavba až po střechu. 
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ZAMBIE (phase-out země) – 3 projekty

Název projektu: Vybudování zařízení pro sirotky a ohrožené děti v okrese Mongu 
Realizátor: Kids Alive Zambia
Čerpáno: 174 992 Kč 
V rámci projektu vzniklo v Mongu nové, kvalitní zařízení pro sirotky a ohrožené děti. Pro 
místní komunitu znamená nový domov velký přínos, poptávka po místech je však bohužel 
stále ještě vyšší než možnosti zařízení. ČR je v Západní provincii Zambie vzhledem ke své 
mimořádné, dlouholeté angažovanosti dobře známá a tento významný projekt je dalším 
potvrzením její role pro místní komunitu a díky jejímu zájmu i výrazným zviditelněním.

Název projektu: Rozšíření školy Malambu o knihovnu a počítačovou pracovnu 
Realizátor: Mwabuka Zambia Association
Čerpáno: 174 991 Kč 
Hlavní částí projektu byla elektrifikace školy a dalších budov, což nyní umožňuje studentům i 
učitelům jednak pracovat s výpočetní technikou, jednak zůstávat ve škole i do pozdních 
odpoledních hodin. O školu je díky tomu nyní větší zájem mezi dětmi z okolních vesnic, 
obyvatelé se tak rovněž dozvědí o existenci ČR a podpoře, kterou jejich komunitě poskytla.

Název projektu: Latríny pro školu v Isambai
Realizátor: Zouny Women´s Association
Čerpáno: 149 996 Kč 
Projekt má přínos pro celou komunitu, protože díky novým latrínám se již v krátkém časovém 
horizontu po implementaci snížil výskyt průjmových onemocnění, nejen mezi žáky školy, ale 
i v širší komunitě. Pro školáky to v důsledku znamená nižší absence a pro školu větší zájem o 
zápis. V průběhu implementace nastala drobná změna v projektu – namísto čtyř latrín pro 
žáky školy byly vystavěny pouze tři, plus separátní pro učitele a jejich rodiny.Vzhledem 
k odlehlosti Isambai je ČR jako jediný donor v komunitě dobře známá.

ZIMBABWE (neprioritní země) – 2 projekty

Název projektu: Výroba a distribuce 5 000 ks ndebelských čítanek pro základní školy
v provincii a Severní Matabelsko
Realizátor: Christian Youth Volunteers Association
Čerpáno: 337 693 Kč 
Projekt spočíval v tisku a distribuci druhého dílu sbírky ndebelských bajek Kolobeja určeného 
primárně dětem. Kniha v Zimbabwe věhlasného autora Pathisy Nyathiho vyšla tentokrát 
v ndebelštině, a to v nákladu 5.000 ks. Zatímco původní plán počítal s tiskem knih 
v Jihoafrické republice, nakonec se podařilo v Zimbabwe najít tiskárnu, která zaručila tisk 
graficky nikoliv nenáročné knihy v odpovídající kvalitě. To ve výsledku přineslo nemalou 
úsporu bez újmy na kvalitě realizace. Knihy byly distribuovány celkem na 100 škol v obou 
provinciích.

Název projektu: Výstavba domu pro zdravotní sestru a čekáren na Sebakwe Rural 
Clinic
Realizátor: Sebakwe Conservation and Education Centre
Čerpáno: 149 994 Kč 
Projekt rozšíření místní kliniky o pokoj pro rezidentní zdravotní sestru a dvě místnosti pro 
nastávající matky byl v průběhu roku, vzhledem k novým zimbabwským předpisům, drobně 
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modifikován, rozhodně však pro dobro celkového výsledku. Projekt má velký význam pro 
místní komunitu, protože nastávající matky mohou nyní období před porodem trávit přímo na 
klinice, což bude mít zásadní vliv na snížení úmrtnosti matek i novorozeňat. Ubytovna pro 
zdravotní sestru, která musela dosud přebývat po pracovní době na sále kliniky a bylo tak 
obtížné vůbec někoho k práci v Sebakwe přesvědčit, zvýší atraktivitu místa pro zdravotnický 
personál, což dále přispěje k péči o zdraví obyvatel. Rurální část provincie Midlands je 
donory opomíjená, projekt tak díky své jedinečnosti výrazně přispěl ke zviditelnění ČR.
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II. STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA

V roce 2013 bylo v 9 zemích střední a jižní Ameriky realizováno 11 malých lokálních 
projektů v celkové hodnotě 3 mil. Kč. Většinou se jednalo o projekty v sektorech 
vzdělávání a zemědělství.

1. Posílení organizačních a výrobních kapacit za účelem potravinové soběstačnosti v komunitách 
Huaccayacancha, Chinchayhuasi, Patacancha a Ohuay, oblast Huancarani, Cusco (Peru)

2. Zpřístupnění digitálního světa dětem se sluchovým a zrakovým postižením (Surinam)
3. Plantáže na pěstování uňa de gato, palem ungurahui, huasai a dalších amazonských léčivých rostlin a 

jiných produktů (Peru)

HAITI (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Poskytnutí školních pomůcek a vybavení v Léogáne, Haiti
Realizátor: Caritas Česká republika – Mise Haiti
Čerpáno: 499 750 Kč
Projekt na vybavení 69 škol v oblasti postižené ničivým zemětřesením v roce 2010 byl 
identifikován ve spolupráci s Honorárním konzulem ČR, Steevem Handalem, a 
implementován haitskou misí české neziskové organizace Charita. Projekt byl zaměřen na 
zlepšení materiálního vybavení místních škol a byl součástí většího projektu, jenž se 
problematice školství dlouhodobě věnuje. Projekt byl úspěšně zakončen návštěvou vedoucí 
SM NY. 

CHILE (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Nákup počítačové a audiovizuální techniky pro základní školu 
„República Checa“
Realizátor: ZÚ Santiago de Chile
Čerpáno: 146 122 Kč
Projekt spočíval v nákupu vybavení pro základní školu, přičemž škole byla formou daru 
předána audiovizuální technika, kopírka, tiskárna a další kancelářské vybavení. ZÚ Santiago
de Chile má nad základní školou v Peňafloru, která nese jméno České republiky, již více než 
10 let patronát. Nákup zařízení přispěl k modernizaci počítačové a audiovizuální techniky.

JAMAJKA (neprioritní země) – 1 projekt
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Název projektu: Výukové business centrum – Learning Network
Realizátor: The Violence Prevention Alliance Jamaica
Čerpáno: 374 134 Kč
Prostředky v rámci MLP byly určeny na vybavení a výcvik v novém výukovém centru 
realizátora, jež se soustředí na udržitelné vzdělávání mladistvých z nejchudších sociálních 
vrstev. Projekt byl v návaznosti na znalost místního prostředí identifikován ve spolupráci 
s honorárním konzulem ČR a jeho realizace nesměřovala jen do oblasti vzdělávání, ale i 
udržitelného business modelu (chov a prodej akvarijních rybek), jímž bude chod centra 
následně financován. Projekt byl spolufinancován ze strany realizátora a dostalo se mu 
celonárodní mediální pozornosti. 

KUBA (neprioritní země) – 2 projekty

Název projektu: Projekt „Vesnická rodina“
Realizátor: Cáritas de Holguín
Čerpáno: 149 996 Kč
Cílem projektu bylo vzdělávání chudých zemědělských komunit a nákup základního 
vybavení. Záměrem bylo poskytnout rodinám přístup k materiálu, prostředkům a know-how 
pro samostatné hospodaření a zlepšení životní úrovně vlastní prací. Projekt navázal na již 
realizované projekty Cáritas Holguín.

Název projektu: Projekt „Vodní oko“
Realizátor: Diosdado González Marrero
Čerpáno: 99 988 Kč
Farma Vodní oko pěstuje pestrou škálu plodin (mj. kukuřici, fazole, sóju, rajčata, batáty) a je 
v dané lokalitě významným nestátním zaměstnavatelem. Cílem realizátora bylo zvýšení 
efektivity využití výpěstků a výhledově i obhospodařované plochy prostřednictvím 
diverzifikace výroby a chovu prasat. Financován byl nákup stavebního materiálu na výstavbu
skladiště, sušárny a vepřína, včetně zřízení prodejního místa. Farma pořádá i vzdělávací kurzy 
pro další zemědělce.

PARAGUAY (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Založení podnikatelského a technického vzdělávání v San Pedro
Realizátor: Fundación Paraguaya
Čerpáno: 249 995 Kč
Projekt přispěl na zřízení a provoz soběstačné zemědělské školy v San Pedru. Z projektu byla 
realizována podstatná investice do infrastruktury chovu prasat a byly zakoupeny prasnice a 
krmivo. Dále byla postavena první slepičí farma, v rámci rostlinné výroby byla nakoupena 
semena a sazenice rostlin. Část finančních prostředků byla použita na platy odborných 
poradců rostlinné i živočišné výroby. Projekt byl přínosem pro rozvoj vzdělávání místní 
komunity, zejména pro cílovou skupinu s nejnižšími finančními příjmy. 
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PERU (neprioritní země) – 2 projekty

Název projektu: Posílení organizačních a výrobních kapacit za účelem potravinové 
soběstačnosti v komunitách Huaccayacancha, Chinchayhuasi, Patacancha a Ohuay,
oblast Huancarani, Cusco
Realizátor: Instituto de Educación y Desarrollo Agropecuario "Pachamamata 
Ruruchisun" – EDUAGRO
Čerpáno: 250 000 Kč
Cílem projektu bylo přispět k zefektivnění zemědělských a chovatelských aktivit vesničanů za 
účelem dosažení jejich potravinové soběstačnosti a budoucí komercializace morčat coby 
tradičního pokrmu v této části Peru. V rámci projektu byla realizována řada praktických 
školení týkajících se správných zemědělských a chovatelských postupů a vyváženého 
stravování. Byly nakoupeny sazenice, živá zvířata (morčata, slepice) a další zemědělský 
materiál (desinfekce, zdravotní pomůcky pro zvířata atd.). Součástí projektu bylo i kuchařské 
školení, během kterého se ženy naučily zpracovávat vypěstované zemědělské plodiny a 
chovaná zvířata tak, aby strava byla pestřejší a nutričně hodnotnější.

Název projektu: Plantáže na pěstování uňa de gato, palem ungurahui, huasai a dalších 
amazonských léčivých rostlin a jiných produktů
Realizátor: MONO COTO TRADE S.R.L.
Čerpáno: 250 000 Kč
Základním záměrem projektu bylo vybudování plantáží na dlouhodobé pěstování 
amazonských léčivých rostlin v okolí indiánské vesnice Santa Teresita. V rámci projektu byla 
vyčištěna plocha pozemku o 80 ha a byly zde vybudovány ohrazené a zastíněné školky pro 
výsadbu sazenic uňa de gato, přičemž celkový počet výpěstků by měl činit šest tisíc. Přínos 
pro místní komunitu spočívá v jejím vybavení materiálem a v aktivní účasti na budování a 
obhospodařování plantáží, čímž bylo dosaženo zvýšení zaměstnanosti, snížení chudoby a
zabránění odchodu mladých členů komunity z vesnice do města.

SALVADOR (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Vybavení zdravotní kliniky a stimulačních středisek předškolní 
výchovy a tříd k nivelizaci dětí ve školách
Realizátor: Asociación para la Organización y Educación Empresarial Femenina de El 
Salvador (OEF/ES)
Čerpáno: 200 000 Kč
Projekt spočíval v dodání zdravotnických pomůcek (oftalmoskopy, gynekologické kleště, 
teploměry, drobné chirurgické nástroje, skříně na zdravotnické potřeby, aj.) do nemocnice pro 
chudé obyvatele a dále poskytnutí učebních a vzdělávacích pomůcek (psací a kancelářské 
potřeby, sešity, knihy, police na knihy, 3x ventilátory, magnetofony a televizory) do tří 
místních škol pro domorodé obyvatele. Reakce a ohlas veřejnosti a institucí, které pomoc 
obdržely, byly velmi pozitivní. Projekt byl přínosem pro místní domorodé komunity.

SURINAM (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Zpřístupnění digitálního světa dětem se sluchovým a zrakovým 
postižením
Realizátor: Kennedy School a Stichting Blindenzorg
Čerpáno: 250 000 Kč
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Zpřístupnit digitální svět všem – tímto heslem se řídilo Velvyslanectví České republiky 
v Brasília a honorární konzul v Paramaribu, pan Johan Tjang-A-Sjin, při výběru a realizaci 
vhodného projektu v Surinamu. Tamní Kennedyho školu v současnosti navštěvuje 133 žáků a 
žákyň se zrakovým a sluchovým postižením. Téměř padesátka z nich v zařízení i bydlí. Nyní 
mohou využít ke svému vzdělávání nové speciální počítačové vybavení, pořízené v rámci 
projektu. Důkladné zpravodajské pokrytí události v tamních sdělovacích prostředcích 
potvrdilo významné zviditelnění ČR v Surinamu. 

SV. VINCENT A GRENADINY (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Multimediální projekt a dokumentační středisko Národní knihovny
Realizátor: National Public Library, Archives and Documentation Services Kingstown
Čerpáno: 491 675 Kč
Projekt byl na žádost realizátora financován ihned po uzavření smlouvy na vládní účet 
ministerstva financí, ze kterého byly řádně vyčerpány alokované prostředky určené na 
multimediální vybavení národní veřejné knihovny a zpřístupnění knihovnické sbírky pro 
zrakově postižené občany. 



12

III. ASIE A OCEÁNIE

V roce 2012 bylo v 10 zemích regionu Asie a Oceánie realizováno 22 malých lokálních 
projektů v celkové hodnotě 6,2 mil. Kč. Většinou se jednalo o projekty v sektoru 
vzdělávání, zdravotnictví a životního prostředí.  

1. Pomůcky pro školu zrakově postižených dětí v Ulánbátaru (Mongolsko)
2. Podpora rehabilitačního a vzdělávacího centra pro oběti Agent Orange v Thai Binh (Vietnam)
3. Posílení kvality vzdělání a zdraví žáků základní školy v provincii Kampong Chhang (Kambodža)

AFGHÁNISTÁN (programová země) – 6 projektů

Název projektu: Nákup technického vybavení pro Národní muzeum v Kábulu
Realizátor: National Museum of Afghanistan
Čerpáno: 119 993 Kč
Nákup IT vybavení pro kurátory Národního muzea Afghánistánu. Zakoupeno bylo 6 počítačů 
s externími hardisky a fleshdisky, 1 barevná tiskárna a CD. V rámci projektu byli rovněž 
proškoleni pracovníci muzea. Projekt podstatně zvýšil technické zázemí muzea a počítače 
s tiskárnou jsou využívány pro práci archeologů, archivářů a dalších pracovníků muzea. 

Název projektu: Nákup vybavení pro Národní archív v Kábulu
Realizátor: National Archive of Afghanistan 
Čerpáno: 229 997 Kč
Hlavním cílem projektu byl nákup vybavení pro provoz afghánského Národního archivu. 
Zakoupeny byly televizor, DVD přehrávač, počítač, UPS, lustry, uniformy pro personál apod. 

Název projektu: Podpora žen pomocí mikrokreditů
Realizátor: Afghanistan Women Council (AWC)
Čerpáno: 288 195 Kč
Cílem projektu bylo zlepšení životních podmínek afghánských žen formou poskytnutí 
mikropůjček pro rozvoj nebo založení drobných živností (např. šití a prodej oděvů, 
zpracování zemědělských produktů, výuka chovu drůbeže apod.). Do projektu bylo zapojeno 
125 žen. Projekt byl místní komunitou velmi dobře přijat a přispěl ke zvýšení povědomí o 
pomoci ČR Afghánistánu. Slavnostního předávání půjček ženám se zúčastnil i vedoucí ZÚ 
Kábul. 
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Název projektu: Zlepšení kvality výuky na střední zemědělské škole Charparhar 
vyvrtáním studny a koupí generátoru
Realizátor: Chaparhar Agricultural High School
Čerpáno: 147 620 Kč
Cílem projektu bylo zlepšení kvality výuky zajištěním pitné vody pro žáky. V rámci projektu 
došlo k vyvrtání studny a vybudování nadzemní uzavřené nádrže na vodu. Studna byla 
osazena elektrickým čerpadlem napojeným na generátor a ručním čerpadlem pro případ 
výpadku toho elektrického. Kromě pitné vody bude studna sloužit rovněž k zavlažování 
zemědělské produkce, která je základem praktického zemědělského vzdělávání. 

Název projektu: Zlepšení kvality výuky na Nangarharském zemědělském 
a veterinárním institutu
Realizátor: Nangarhar Agricultural and Veterinary Institute
Čerpáno: 109 792Kč
V rámci projektu došlo k rekonstrukci dvou tříd. S ohledem na aktuální ceny dřeva byly zdi 
tříd namísto původně plánovaných dřevěných příček vyzděny. Třídy byly následně 
vymalovány stejně jako zanedbané místnosti školního internátu. Nově zbudované třídy jsou 
opatřeny dveřmi, okny a přívodem elektřiny.

Název projektu: Zlepšení kvality výuky na střední zemědělské škole v Samanganu
Realizátor: Samangan Agricultural and Veterinary Institute
Čerpáno: 265 279 Kč
V rámci projektu byla vybudována povrchová nádrž na užitkovou vodu o kapacitě 90 m3.
K nádrži bylo pořízeno čerpadlo k jejímu plnění z blízkého potoka. Škola dále pořídila 
mobilní cisternu, která bude sloužit v obdobích sucha či v době, kdy povrchová voda nebude 
postačovat. Tímto způsobem došlo ke kompletnímu zajištění vody k zavlažování v průběhu 
celé úrodné sezóny, což usnadní zemědělské škole provádění praktických prací na školních 
pozemcích.

BHÚTÁN (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Zvýšení připravenosti a reakceschopnosti na přírodní katastrofy
Realizátor: NGO GeoHazards Society
Čerpáno: 220 329 Kč
Projekt byl zaměřen  na zvýšení připravenosti a reakceschopnosti na přírodní katastrofy. 
Školení a cvičení proběhla v bhútánských školách ve výroční den posledního zemětřesení. 
Projekt splnil svůj cíl – podpořit připravenost reakce v případě přírodní katastrofy.

FILIPÍNY (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Koncepce preventivní protipovodňové ochrany Cayagan de Oro
Realizátor: Sindlar Group
Čerpáno: 400 000 Kč
Cílem projektu bylo zpracování studie protipovodňové ochrany na severu ostrova Mindanao. 
V rámci studie byly zpracovány mapy povodňových oblastí, dále opatření vhodná ke kontrole 
povodní včetně map s varovnými prvky. Rovněž byla provedena analýza zdrojů povodní 
včetně potencionálních hrozeb. Koncovým uživatelem studie je místní vládní úřad ve 
městě Cagayan de Oro.
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KAMBODŽA (projektová země) – 2 projekty

Název projektu:  Ekologizace a rekonstrukce budovy zázemí technické střední JHP 
školy pro nemajetné děti
Realizátor: Civitas per Populi
Čerpáno: 400 000 Kč
Realizace projektu byla negativně ovlivněna povodněmi v říjnu 2013, dle provedeného 
monitoringu byly však finanční prostředky použity v souladu se schváleným rozpočtem.
Díky instalaci fotovoltaických panelů se škola stala téměř soběstačnou, pokud jde o dodávku 
elektrické energie a současně slouží jako vzor využívání alternativních energetických zdrojů. 
Projekt je proto velmi přínosný nejen pro samotnou školu, ale pro celou obec. 

Název projektu: Posílení kvality vzdělání a zdraví žáků základní školy v provincii 
Kampong Chhang
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.   
Čerpáno: 399 993 Kč
Cílem projektu bylo zkvalitnění hygienického zázemí žáků základní školy prostřednictvím 
nového vodovodu a sanitace. Výsledkem je posílení hygieny (zdravotně nezávadné sanitární 
zařízení, umývárna, pitná voda) pro 570 dětí ve dvou školách. Součástí projektu byla i osvěta 
související s dodržováním hygienických návyků - prevence chorob

KLDR (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Ovocná farma Onchon
Realizátor: Onchon Fruit Farm of General Food´s Association
Čerpáno: 187 140 Kč
V rámci realizace projektu (nákup části materiálu a část dopravy) bylo betonovými sloupky 
(1500 ks) a jednou řadou drátů pokryto 3,3 ha jabloňového sadu. Farma se spolupodílela na 
realizaci projektu - z vlastních zdrojů nakoupila písek, kámen, částečně uhradila dopravu a 
využila vlastní pracovní sílu.

KYRGYZSTÁN (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Podpora vzdělávání v dětských domovech a internátních školách pro 
handicapované děti v Kyrgyzstánu
Realizátor: Ministerstvo školství Kyrgyzstánu
Čerpáno: 279 620 Kč
V rámci projektu byla hrazena doprava vybavení pro cílové školy. Samotné vybavení bylo 
pořízeno v ČR v rámci sponzorských darů NF Alterra. Jednalo se o  tiskárnu s příslušenstvím, 
speciální psací stroje a papír pro tisk v Braillově písmu pro školu pro nevidomé a slabozraké 
v Biškeku a 3 šicí stroje a drobný materiál pro školu pro sirotky a mentálně postižené děti 
v Krasnoj Rečke. Další vybavení pro školy (školní tabule, drobný kancelářský materiál a látky 
pro šicí dílnu) bylo pořízeno přímo v Biškeku. 

MONGOLSKO (programová země) – 5 projektů

Název projektu: Nákup školního mikrobusu a oprava střechy žákovské ubytovny
Realizátor: Gurvajsajchan primary school, provincie Dundgovi
Čerpáno: 451 910 Kč
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V rámci projektu byl dodán školní mikrobus pro odlehlou venkovskou školu a opravena 
střecha. Potřebný projekt s rozvojovým dopadem byl realizován v součinnosti s velmi aktivní 
ředitelkou školy, která usiluje o udržitelný rozvoj odlehlého somonu.

Název projektu: Nákup automobilu pro zajišťování služeb – surovin, zařízení pro 
domácnost, potravin, právních a lékařských konzultací – osobám se zdravotním 
postižením
Realizátor: Ulaanbaatar City, Songino Khairkhan District, NGO „Tumur Foundation"
Čerpáno: 393 541 Kč
Vzhledem k nedostatečné pozornosti, která se v Mongolsku věnuje handicapovaným osobám 
se jednalo o velmi potřebný a užitečný projekt s rozvojovým dopadem. Mobilní jednotka 
určená pro zajišťování nákupů, odvozů k lékaři apod., přispěla ke zkvalitnění služeb osobám 
se zdravotním postižením.

Název projektu: Cyklus seminářů o zahradnictví a sadaření
Realizátor: „Nogoon Khurem“  - NGO for garden makers, Ulaanbaataar
Příspěvek ČR: 401 192 Kč
Zemědělství Mongolska je jednostranně orientováno na živočišnou výrobu. Poskytnuté kurzy 
mohou být krokem k rozvoji rostlinné výroby včetně pěstování ovoce a zeleniny, jež bylo 
dosud nedostatečně aplikováno. Projekt byl realizován v součinnosti s absolventem české 
vysoké školy.

Název projektu: Podpora zrakově postižených dětí
Realizátor: Mongolian blind of students in 116th particular school
Čerpáno: 77 534 Kč
Projekt navázal na úspěšný projekt z roku 2012. V rámci projektu byla specializovaná škola 
pro postižené děti vybavena školními pomůckami, zejména speciálními psacími stroji pro 
zrakově handicapované děti. Jednalo se o potřebný projekt s rozvojovým dopadem, směřující 
do odlehlé a zanedbané oblasti Mongolska, kde se péči o handicapované věnuje nedostatečná 
pozornost. 

Název projektu: Pomůcky pro školu zrakově postižených dětí v Ulánbátaru
Realizátor: Mongolian blind of students in 116th particular school /Charita ČR
Čerpáno: 494 359 Kč
Cílem projektu byl nákup vybavení, školních pomůcek, nástrojů na rehabilitaci a 
kuchyňského vybavení do školy pro zrakově postižené děti.

PÁKISTÁN (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Dětství a naděje
Realizátor: Nadace Acid Survivors
Čerpáno: 432 579 Kč
Záměrem projektu bylo vydání brožurek pro děti. V nákladu 10 tis. kusů byla vydána knížka 
Meri Hifazat (Moje ochrana), jež vypráví příběh o tom, jak se mají děti bránit sexuálnímu či 
komerčnímu zneužívání. Dále byla vydána rovněž v nákladu 10 tis. kusů brožurka „Faiz a 
Faiza objevují prostředky ochrany proti ohni“, ve které jsou popsány nástrahy popálení ohněm 
či kyselinou a základy první pomoci. 
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TUVALU (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Vytvoření systému elektronického vzdělávání pro Střední školu 
Motufoua
Realizátor: Střední škola Motufoua
Čerpáno: 159 920 Kč 
Projekt byl určen k vybavení a modernizaci počítačové učebny na střední škole v městě 
Motufoua a zlepšení kvality výuky. Jeho realizace se bohužel pozdila v důsledku nečekaných 
administrativních problémů. 

VIETNAM (phase-out země) – 3 projekty

Název projektu: Poskytnutí moderního vybavení pro vysokou školu ekonomie a financí 
Thai Nguyen
Realizátor: Thai Nguyen College of Economy and Finance
Čerpáno: 335 907 Kč 
Hlavním cílem projektu bylo zajistit pro potřeby školy technické prostředky pro výuku 
studentů, workshopy a semináře. Celkem se jednalo o 14 počítačů a stolků a 10 souprav 
projektoru a LCD. Škola zajišťuje vysokoškolské vzdělání pro cca 10 tisíc studentů ze 6 
severovietnamských horských provincií a 60% studentů tvoří příslušníci národnostních 
menšin. Celkové náklady projektu byly spolufinancovány ze strany realizátora, a to do výše 
47 %.

Název projektu: Využití rýžové slámy jako možného zdroje energie pro město Hanoj
Realizátor: Vietnam Energy Consultancy Center
Čerpáno: 130 000 Kč 
Hlavním cílem projektu bylo navrhnout řešení, které odstraní dlouholetý problém v podobě 
spalování slámy ze sklizené rýže, což zhoršuje životní prostředí a současně bez užitku spaluje 
biomasu využitelnou jako zdroj energie. Realizátor provedl sběr údajů, vyhodnocení 
ekonomické efektivnosti s využitím poznatků české firmy. Výstupem je návrh dvou řešení 
vč. vyčíslení investičních nákladů (peletky a kogenerační jednotky). 

Název projektu: Podpora rehabilitačního a vzdělávacího centra pro oběti Agent Orange 
v Thai Binh
Realizátor: Vietnam Association for Agent Orange Victims
Čerpáno: 230 000 Kč 
Projekt si kladl za cíl podpořit rekonstrukci rehabilitačního a učňovského střediska pro 
zdravotně postižené v provincii Thai Binh a zajistit vybavení jeho strojního zařízení. V 
provincii žije 36 000 postižených dioxiny z dob války, následky se projevují i ve čtvrté 
generaci populace. Středisko patří mezi tři obdobné instituce v celé zemi a zajišťuje pomoc 
postiženým i v terénu. V rámci projektu byly pro středisko zbudované v roce 2012 zakoupeny 
stroje na zpracování kamene, šicích strojů a stoje na přišívání knoflíků. 
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IV. BLÍZKÝ VÝCHOD A SEVERNÍ AFRIKA

V roce 2013 bylo v 6 zemích Blízkého východu realizováno 10 malých lokálních projektů 
v celkové hodnotě více než  3,2 mil. Kč. Většinou se jednalo o projekty v sektoru 
vzdělávání, zdravotnictví, životního prostředí a ostatní sociální infrastruktury.

1. Podpora vzdělání a školní docházky dětí a dívek Bab El Oued (Alžírsko)
2. Podpora volnočasových aktivit v Tubásu skrze rozvoj Tubáského dětského centra (PAÚ)
3. Obnova výuky šperkařství v Odborné škole Nasr El Nuba v Horním Egyptě (Egypt)

ALŽÍRSKO (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Podpora vzdělání a školní docházky dětí a dívek Bab El Oued
Realizátor: (Sestry Augustiniánské misie)
Čerpáno: 304 451 Kč
V rámci projektu byly nakoupeny školní potřeby, knihy, nábytek a počítače do centra pro 
ženy a děti v chudinské oblasti. Centrum aktuálně poskytuje vzdělání více než stovce dětí a 
více než stovce žen, a to v jednotlivých třídách. Přínosem projektu je vedle dovybavení 
stávajících učeben zejména vytvoření zcela nové počítačové místnosti a zakoupení 
internetových karet. Místnost budou využívat také pedagogové.

EGYPT (neprioritní země) – 2 projekty

Název projektu: Obnova výuky šperkařství v Odborné škole Nasr El Nuba v Horním 
Egyptě
Realizátor: Azza Fahmy Foundation, DEU Káhira
Čerpáno: 299 990 Kč
Jednalo se o pokračování úspěšného projektu z předchozího roku. Cílem projektu bylo v 
průběhu série výukových kurzů vyškolit skupinu egyptských/nubijských pedagogů v 
základních technikách šperkařského řemesla, které by se měly stát obsahovou náplní 
výukového programu na odborných školách v Nubiji.

Název projektu: Zvyšování odborné kvalifikace egyptských archeologů s důrazem na 
kulturní historické dědictví starověkého Egypta ve 3. tis. př. Kr. 
Realizátor: Státní ministerstvo pro památkovou péči EAR
Čerpáno: 429 983 Kč
V rámci projektu bylo vytištěno 2000 ks publikace "Cesta na Onen svět" v arabském jazyce 
zabývající se historií a archeologií starověkého Egypta v průběhu 3. tis. př. n. l. Zároveň byla 
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vytvořena elektronická verze publikace. Jedná se o jedinou vědeckou publikaci na toto téma 
v arabském jazyce. 

ÍRÁN (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Ochrana dětí v oblasti Hesarak
Realizátor: Society for protection of working and street children 
Čerpáno: 170 00 Kč
Cílem již v minulých letech realizovaného projektu byla podpora dětí afghánských uprchlíků. 
Projekt zajistil snídaně pro 100 dětí od ledna do října 2013.

JEMEN (phase-out země) – 1 projekt

Název projektu: Vybavení kulturního a sportovního sálu asociace zdravotně 
postižených
Realizátor: Al-Salam Centre for Rehabilitation of the Physically Handicapped
Čerpáno: 499 981 Kč
V rámci projektu došlo k vybavení centra pro zdravotně postižené, a to lékařskými přístroji, 
lůžky a dalším potřebným zařízením a pomůckami. Projekt navazoval na předchozí rozvojové 
aktivity ČR realizované v letech 2010 a 2012.

JORDÁNSKO (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Podpora turismu v Šaumanském národním parku prostřednictvím 
sokolnictví
Realizátor: Royal Society for the Conservation of Nature
Čerpáno: 249 984 Kč
Projekt měl za cíl přispět k rozvoji sokolnictví v rezervaci Šaumarí ve východním Jordánsku. 
V rámci projektu byla vybudována stanice pro chov sokolů, vyškolen personál, vytvořeny 
odborné manuály pro chov a trénink sokolů pro pracovníky stanice a informační brožury pro 
návštěvníky. 

PALESTINSKÁ AUTONOMNÍ ÚZEMÍ (projektová země) – 4 projekty

Název projektu: Izraelsko-palestinská přeshraniční spolupráce: Poštolky a sovy pálené 
jako mírotvorci na Blízkém východě
Realizátor: International Center for the Study of Bird Migration in Latrun 
Čerpáno: 189 884  Kč
Projekt navázal na předchozí MLP realizovaný v roce 2012. Jeho cílem byla podpora 
využívání sov pálených jakožto přirozených predátorů namísto průmyslové ochrany 
(pesticidů) proti škůdcům. V rámci projektu byly vybrány vhodné lokality, zhotoveny budky 
pro sovy pálené a realizováno několik workshopů pro palestinské zemědělce, které měly 
zvýšit povědomí o významu sov pálených v boji proti škůdcům. 

Název projektu: Vybavení pro vzdělávání první palestinské hudební instituce na 
univerzitě Al Quds
Realizátor: Al Quds University College of Music 
Čerpáno: 497 061 Kč
Projekt podpořil nedávno vzniklou palestinskou hudební akademii na universitě Al-Quds ve 
Východním Jeruzalémě prostřednictvím pořízení hudebního vybavení. V rámci projektu byly 
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postupně nakoupeny plánované hudební instrumenty, nahrávací zařízení, specializovaná 
literatura a další výukové pomůcky (např. stojany na noty). Vybavení je nyní využíváno jak 
pro výuku hudby, tak i pro koncerty a další společenské akce akademie. Projekt navázal na 
předchozí nákup piana zn. Petrof a další aktivity v předchozích letech. 

Název projektu: Posílení postavení žen v Tubásu prostřednictvím programu speciálního 
vyšívání
Realizátor: Tubas Charitable Society
Čerpáno: 201 428 Kč
 Projekt byl zaměřen na podporu žen a jejich ekonomické soběstačnosti prostřednictvím 
výukových kurzů na výrobu výšivek a dalších rukodělných výrobků. V rámci projektu se 
uskutečnilo několik výukových kurzů, jichž se zúčastnily desítky žen z města Tubás a okolí. 
Dále byl zakoupen materiál pro výuku (vlna, vyšívací pomůcky pod.). Jeho malá část byla 
následně věnována účastnicím kurzu, aby mohly nově nabyté znalosti doma dále procvičovat 
a sami tyto tradiční výrobky produkovat.

Název projektu: Podpora volnočasových aktivit v Tubásu skrze rozvoj Tubáského 
dětského centra
Realizátor: Tubas Municipality
Čerpáno: 393 470 Kč
Cílem projektu byl rozvoj veřejného prostoru prostřednictvím výstavby dětského hřiště ve 
městě Túbás v severní části Západního břehu Jordánu. Túbáská radnice, která byla 
realizátorem projektu, do výstavby hřiště vložila i část vlastních prostředků a bude jej nyní 
spravovat a udržovat. 
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V. ZÁPADNÍ BALKÁN

V roce 2013 bylo v 7 zemích Západního Balkánu realizováno 28 malých lokálních 
projektů v celkové hodnotě 6,1 mil. Kč. Většinou se jednalo o projekty v sektorech
vzdělávání, sociální a ostatní infrastruktury a služby.

1. Vytvoření turistických vazeb prostřednictvím propagace turistického vybavení (Albánie)
2. Instalace solárního systému pro ohřev vody  na mateř. škole Poletarac v Tuzle (Bosna a Hercegovina)
3. Vybavení ZŠ a SŠ Sehit Mustafa Gündoğdu v Bingöl (Turecko)

ALBÁNIE (neprioritní země) – 2 projekty

Název projektu: Vytvoření turistických vazeb prostřednictvím propagace turistického 
vybavení
Realizátor: Youth in Free Initiative (NGO)
Čerpáno: 196 616 Kč
Hlavním cílem projektu bylo podpořit rozvoj turistiky v odlehlé oblasti severovýchodní 
Albánie ve městě Kukës jako zdroje pro ekonomický rozvoj celé  horské oblasti. V rámci 
projektu bylo vytištěno 500 ks informačních turistických brožur, postaven informační 
turistický kiosk vybavený PC a  na příjezdu do města umístěn billboard s mapou a základními 
turistickými informacemi o regionu Kukës.

Název projektu: Vybudování krátkého úseku cesty k vodopádu Gerrles
Realizátor: Obec Shala
Čerpáno: 73 996 Kč
Cílem projektu byla podpora rozvoje turistického ruchu, a s tím spojeného ekonomického 
rozvoje málo rozvinuté oblasti Albánie. V rámci projektu s municipalitou Theth byl 
vybudován krátký úsek cesty vedoucího k vodopádu Gerrles v Národním parku Theth 
v Drinských Alpách za účelem zlepšení přístupnosti k této turistické atrakci. Nová značená 
stezka je upravena šetrně k životnímu prostředí. 

BOSNA A HERCEGOVINA (programová země) – 12 projektů

Název projektu: Ve vzdělávání romských dívek je štěstí
Realizátor: NGO ALFA, Bihać
Čerpáno: 114 440 Kč
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Cílem projektu byla velmi potřebná podpora romských dětí v obci Bihać, jedné z nejchudších 
oblastí v Bosně a Hercegovině. Program, určený pro děti základní školy, většinou dívky, 
přispěl k jejich integraci do školy a zahrnoval osvětu mezi rodiči romských dívek. 

Název projektu: Programy recyklace odpadů
Realizátor: NGO Most, Gradiška
Čerpáno: 166 076 Kč
Cílem projektu bylo zavedení udržitelného programu třídění odpadu ve školách a informační 
kampaň  o důležitosti recyklace odpadů. V rámci projektu byly do škol zakoupeny třídící 
kontejnery, projekt doprovázela výuka na téma nakládání s odpadem, byla vytvořena 
tématická příručka, žáci v rámci projektu soutěžili a nejlepší z nich byli odměněni. 

Název projektu: Instalace solárního systému pro ohřev vody ve veřejné instituci -
mateřské škole Poletarac v Tuzle
Realizátor: Centre for Development and Support, Tuzla (CRP)
Čerpáno: 178 084 Kč
Cílem ekologického projektu bylo poskytnutím ekologického zdroje vytápění zlepšit 
podmínky malých předškoláků. V rámci projektu byly na střeše objektu mateřské školky 
instalovány solární panely, které slouží jako zdroj energie pro ohřev vody a znamenají pro 
instituci nemalou finanční úsporu (cca 74 000 Kč ročně).

Název projektu: Rozvoj zemědělství a venkova v terapeutické komunitě drogově 
závislých "Zdroj" 
Realizátor: Bread of St. Anthony, Therapeutic community "Source", Derventa
Čerpáno: 205 285 Kč
Cílem projektu bylo zlepšit postavení a životní podmínky drogově závislých v obci Plehan 
(Derventa) za účelem jejich zapojení do normálního života. V rámci projektu byla zakoupena 
drobná zemědělská technika a domácí zvířectvo pro uvedenou komunitu. Se zakoupenou 
technikou se komunita naučila hospodařit a jejím prostřednictvím pomáhá okolnímu 
obyvatelstvu s prací na jejich pozemcích. Zakoupená domácí zvířata mají kromě
terapeutického účinku i jistý přínos k soběstačnosti komunity.   

Název projektu: Rekonstrukce sanitární jednotky
Realizátor: 2nd Basic School Bosanka Krupa
Čerpáno: 140 420 Kč
Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení podmínek školáků na základní škole v Bosanka 
Krupa. V rámci projektu bylo rekonstruováno sanitární zařízení v základní škole, resp. byly 
vybudovány oddělené sanitární jednotky pro první a druhý stupeň. 

Název projektu: Vybavení počítačové učebny
Realizátor: Strojní fakulta, Univerzita "Džemal Bijedić", Mostar
Čerpáno: 178 129 Kč
Cílem projektu bylo zvýšit úroveň výuky na univerzitě "Džemal Bijedić" v Mostaru. Na 
univerzitě v hercegovské části Bosny a Hercegoviny byla v rámci projektu modernizována 
učebna IT dodáním nové počítačové techniky, bylo zakoupeno 12 PC, 12 stolů a 12 židlí.

Název projektu: Úprava oddělení dětské literatury ve veřejné knihovně v Zavidoviči
Realizátor: Veřejná knihovna Zavidovići
Čerpáno: 176 218 Kč
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Cílem projektu bylo motivovat malé dětské čtenáře ke čtení vytvořením příjemného prostředí 
v rámci veřejné knihovny v Zavidoviči.  V rámci projektu byly  rekonstruovány stávající 
prostory veřejné knihovny  a oddělení dětské literatury bylo nově vybaveno. 

Název projektu: Rekonstrukce centra mladých v Maćinu Brdu
Realizátor: Obec Prnjavor
Čerpáno: 197 742 Kč
Cílem projektu bylo zlepšit zázemí pro setkávání mládeže a české menšiny v Maćinu Brdu. 
V rámci projektu byla opravena střecha střediska, které místní obyvatelé používají jako hlavní
místo setkání a pro kulturní akce. V této oblasti žije také česká menšina, která využívá prostor 
pro svou činnost. 

Název projektu: Budoucnost mládeži
Realizátor: Youth Centre Miljanovci
Čerpáno: 140 243 Kč
Cílem projektu bylo zlepšit podmínky pro volnočasové aktivity mládeže v Miljanovci. V 
rámci projektu byla zrekonstruována sportovní hala a kanceláře.

Název projektu: Nákup knih pro nevidomé, Sarajevo
Realizátor: Library for the blind and visually impaired in BaH, Sarajevo
Čerpáno: 250 000 Kč
Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení podmínek nevidomých v Bosně a Hercegovině. 
V rámci projektu byly nakoupeny knihy a vybavení pro speciální knihovnu pro nevidomé v 
Sarajevu, která však svými knihami a CD zásobuje čtenáře po celé Bosně a Hercegovině. 

Název projektu: Vybavení PC a knihami - romské žactvo 
Realizátor: NGO Education builds B&H 
Čerpáno: 248 795 Kč
Cílem projektu bylo napomoci inkluzívnímu vzdělávání romských dětí ve Visoko. V rámci 
projektu bylo několik škol vybaveno IT technikou, romským dětem navštěvujícím ZŠ byly 
nakoupeny knihy a školní pomůcky. Patronem projektu za bosenskou stranu byla význačná 
místní osobnost, což přitáhlo velkou pozornost médií. 

Název projektu: Nákup PC pro výuku angličtiny v Banja Luce
Realizátor: City Organization of the Blind Banialuca 
Čerpáno: 362 807 Kč
Cílem projektu bylo zlepšit vzdělávání nevidomých. Projekt spočíval v nákupu počítačového 
a kancelářského vybavení pro výuku angličtiny pro nevidomé. 

ČERNÁ HORA (neprioritní země) – 2 projekty

Název projektu: Prosperující řemeslná výroba pro menšiny v Černé Hoře - Řemeslné 
romské centrum v Cetinje
Realizátor: Democratic Roma Center
Čerpáno: 200 000 Kč
Hlavním cílem projektu bylo zlepšení vzdělanosti romské menšiny v Černé Hoře. V rámci 
projektu byl zakoupen třecí šroubový lis pro Řemeslné romské centrum ve městě Bijlo Polje, 
které poskytlo bezúplatně pozemky pro výstavbu řemeslného centra. Zakoupené zařízení 
umožňuje  prosperující řemeslnou výrobu, čímž byly vytvořeny podmínky pro zaměstnání cca 
50 členů romské menšiny. 
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Název projektu: Nákup počítačů pro ZŠ Ristan Pavlović ve městě Pljevlja
Realizátor: ZŠ Ristan Pavlović, Obec Pljevlja
Čerpáno: 173 988 Kč
Hlavním cílem projektu bylo výrazně zlepšit výuku v nejvíce zaostalé části Černé Hory a tím 
zvýšit uplatnitelnost žáků pro další studia a výhledově též na trhu práce. V rámci projektu 
bylo nakoupeno 16 počítačů pro IT učebnu.

KOSOVO (projektová země) – 2 projekty

Název projektu: Letní evropská hudební akademie
Realizátor: MUTE Foundation
Čerpáno: 502 208 Kč
Cílem projektu bylo napomoci rozvoji hudebního vzdělání v Kosovu a zejména k zapojení 
kosovských hudebníků do evropské umělecké komunity. Projekt přinesl významnou 
vzdělávací i kulturní dimenzi prostřednictvím mistrovských kurzů i večerních koncertů pro 
veřejnost, koncert profesorů a koncertů studentů včetně závěrečného slavnostního koncertu za 
účasti nejvyšších představitelů místní i mezinárodní komunity. Projekt navázal na MLP
realizovaný v roce 2012.

Název projektu: Sociální začlenění lidí se zrakovým postižením v Severním Kosovu
Realizátor: NGO Progress (ve spolupráci s NGO Lighthouse a Federation of the Blind, 
Mitrovica Norh)
Čerpáno: 297 747 Kč
Cílem projektu bylo zvýšení možnosti zrakově postižených osob v Severním Kosovu uplatnit 
se na pracovním trhu. Byla vytvořena databáze nevidomých a slabozrakých Kosovanů 
(převážně Srbů) žijících ve čtyřech severokosovských municipalitách, členové této komunity
byli v rámci několikatýdenního školení seznámeni s Braillovým písmem, prošli kurzem 
telefonického operátora nebo fyzioterapeuta, během série interaktivních přednášek byli 
rovněž seznámeni se svými právy (novým kosovským zákonem o nevidomých).

MAKEDONIE (neprioritní země) – 3 projekty

Název projektu: Všichni jsme si rovni 
Realizátor: European Centre for Development, Tolerance and Cooperation
Čerpáno: 150 000 Kč
Cílem projektu bylo zvýšit povědomí konzervativní muslimské společnosti o nových 
možnostech integrace postižených dětí do společnosti a do vzdělávacího procesu. Workshopy, 
semináře a informační materiály připravené místními defektology přitáhly zájem rodičů a 
kapacita třídy je nyní zcela naplněna. Renomé učebny a výukového programu je takové, že 
jejich služeb začala průběhu v r. 2013 využívat i soukromá Univerzita jihovýchodní Evropy 
v Tetovu.

Název projektu: Podpora aktivního dětství: dětský smích za nemocniční zdí
Realizátor: Link Across
Čerpáno: 50 000 Kč
Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení podmínek pohotovosti na dětské klinice ve Skopji,  
která byla rekonstruována v rámci velkého národního projektu, jehož patronem byla manželka 
prezidenta Ivanova. ČR se na rekonstrukci podílela nákupem drobné lékařské techniky a 
zařízení.
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Název projektu: Vybavení školní knihovny v Gostivar
Realizátor: NGO European Centre for Development, Tolerance and Cooperation
Čerpáno: 492 266 Kč
Cílem projektu bylo zřízení knihovny v multietnické základní škole Birlik-Edinstvo 
v Gostivaru. Možnosti klasické knihovny byly rozšířeny o digitalizaci knih a zpřístupněním 
e-knihovnictví. Žákům základní školy se otevřel přístup k novým médiím a moderním 
způsobům studia. 

SRBSKO (projektová země) – 6 projektů

Název projektu: Vzdělávání sluchově postižených dětí pomocí metody Montessori
Realizátor: Škola pro neslyšící děti Kragujevac
Čerpáno: 235 000 Kč
Cílem projektu bylo napomoci plnohodnotnějšímu životu sluchově postižených dětí ve městě 
Kragujevac. Pořízení kabinetu Montessori a  somatopedického kabinetu znamená výrazný 
pokrok ve výuce a péči o postižené děti. Projekt má výrazný pozitivní přínos pro místní 
komunitu, ale i v rámci modernizace péče o hluché děti v rámci celého Srbska.

Název projektu: Zlepšení služeb paliativní péče v obci Doljevac
Realizátor: Zdravotní dům Doljevac
Čerpáno: 214 571 Kč
Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení podmínek lékařské péče o nemocné staré pacienty. V 
rámci projektu bylo zakoupeno vozidlo, které slouží odbornému týmu při návštěvách pacientů 
na území obce Doljevac.

Název projektu: Výstavba sanitárního zázemí v základní škole Petar Vragolić,   
Ljubovija, Donja Orovica, 
Realizátor: Základní škola „Petar Vragolić“ Ljubovija
Čerpáno: 232 500 Kč
Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení podmínek sanitárního zázemí pro žáky na základní 
škole Petar Vragolić v Ljubovija. V rámci projektu bylo vybudováno sanitární zařízení přímo 
ve škole, které nahradilo dosavadní a nevyhovující toalety na školním dvoře bez vody a 
elektřiny. 

Název projektu: Vytvoření lepších podmínek (Hračky pro zdravotně postižené děti 
městské školky, Velika Plana)
Realizátor: Školka „Dečje carstvo“ Velika Plana
Čerpáno: 117 929 Kč
Cílem projektu bylo zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců školky a napomoci zdravotně 
postiženým dětem školky „Dečje carstvo“ k inkluzívnímu vzdělávání. Výuka postižených dětí 
probíhá současně s výukou dětí zdravých, což výrazně napomáhá jejich začlenění do 
společnosti.V rámci projektu byly nakoupeny didaktické hračky a interaktivní pomůcky 
z programu „Pertini“ pro postižené děti předškolního věku. 

Název projektu: Výstavba kotelny a instalace topení v základní škole Sava Munčan 
v Kruščici
Realizátor: MS Kruščica
Čerpáno: 235 033 Kč
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Cílem projektu bylo zmodernizovat topný systém v rámci základní školy. Byl instalován nový 
kotel, provedeny rozvody a instalována topná tělesa (financováno ze srbské strany). Nový 
funkční systém přispívá nejen ke zlepšení výuky, ale také snižuje emise v samotném centru 
obce, dříve se topilo v každé třídě zvlášť v kamínkách. 

Název projektu: Nákup hudebních nástrojů pro základní uměleckou školu ve městě 
Čuprija
Realizátor: Základní umělecká škola Dušan Skovran, Čuprija
Čerpáno: 298 140 Kč
Cílem projektu bylo zlepšit hudební výuku na vyhlášené základní umělecké škole. V rámci 
projektu bylo nakoupeno 13 hudebních nástrojů špičkové kvality pro základní uměleckou 
školu ve městě Čupřija. Díky vynikajícím výsledkům žáků školy se město Čuprija stalo 
hudebním centrem a na základě toho zde byla založena další základní škola pro hudební 
talenty.

TURECKO (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Vybavení ZŠ a SŠ Sehit Mustafa Gündoğdu v Bingöl
Realizátor: Şehit Mustafa Gündoğdu Board of Primary Education in the Province 
of Bingöl
Čerpáno: 199 994 Kč
Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnit a zatraktivnit výuku pro žáky i učitele vybavením 
mobilní počítačové učebny a dodáním digitálních projektorů do základní a střední školy ve 
městě Bingöl. Ve stejnojmenné provincii je stále velmi nízká úroveň gramotnosti – cca 62%.
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VI. VÝCHODNÍ EVROPA

V roce 2013 bylo v 6 zemích regionu východní Evropy realizováno 23 malých lokálních 
projektů v celkové hodnotě 4,6 Kč. Většinou se jednalo o projekty v sektoru sociální 
infrastruktura a služby, dále v sektorech správa věcí veřejných a občanská společnost,  
vzdělávání a zdravotnictví.

1. Rekvalifikační kurz pro postižené osoby a osoby žijící pod hranicí chudoby (Gruzie)
2. Zlepšení sanitárních a hygienických podmínek (Moldavsko)
3. Podpora rozvoje turistické infrastruktury v ukrajinských Karpatech, dokončení Transkarpatské 

turistické magistrály  (Ukrajina)

ARMÉNIE (neprioritní země) – 3 projekty

Název projektu: Šíření povědomí o práci První pracovní skupiny Fóra občanské 
společnosti Východního partnerství mezi arménskou veřejností
Realizátor: NGO Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation
Čerpáno: 244 999 Kč
Projekt soustředil na dvoudenní konferenci padesátku členů nevládních organizací sdružených 
v Arménské národní platformě Fóra občanské společnosti Východního partnerství, 
akademiky, novináře, ale i zástupce vládních institucí. Klíčová vystoupení k činnosti Fóra 
občanské společnosti a vývoji ve Východním partnerství přednesli zmocněnec pro Východní 
partnerství P. Mareš a experti Václav Nekvapil a Antonín Berdych, diskutováno bylo 
především další zapojení občanské společnosti do reforem v arménské společnosti a 
prosazování evropských hodnot. Konference byla široce mediálně pokryta.

Název projektu: Rozvoj životních návyků zrakově postižených dětí prostřednictvím 
kursů vaření
Realizátor: Global Youth Union Foundation
Čerpáno: 150 000 Kč
V rámci projektu byla zrekonstruována učebna ve speciální škole pro zrakově postižené děti a 
vybudována kuchyňka, v níž se studenti budou věnovat získávání a zlepšování svých 
základních schopností samostatného života. Učebna je vybavena speciálními přístroji i 
nástroji, aby se děti mohly učit jejich používání bez rizika zranění. Je využívána všemi 
věkovými kategoriemi studentů. Zároveň realizátor ve spolupráci s místními i zahraničními 
odborníky připravil učební osnovy a manuál pro výuku vaření ve školní kuchyňce i příručku 
pro rodiče, jak nově nabyté dovednosti rozvíjet v domácím prostředí. Přínos projektu oceňují 
kromě žáků, učitelů a vedení školy také rodiče a arménské ministerstvo školství.
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Název projektu: Čtyři roky Východního partnerství: úspěchy a výzvy z pohledu 
arménské občanské společnosti
Realizátor: Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation (ACGRC)
Čerpáno: 77 999 Kč
Projekt původně zamýšlený jako podpora přibližování Arménie k Evropské unii a podpisu
asociační dohody se po změně orientace arménské zahraniční politiky přeměnil v konferenci, 
na níž se střetli příznivci evropské integrace se zastánci nového směřování do Celní unie 
Ruska, Kazachstánu a Běloruska. Konference za účasti nevládních organizací, think tanků, 
představitelů vládních i opozičních stran a diplomatického sboru se setkala s velkým ohlasem 
ve sdělovacích prostředcích, neboť jasně demonstrovala argumentační převahu proevropské 
části arménské společnosti i výhody přibližování do EU oproti Celní unii.

ÁZERBAJDŽÁN (neprioritní země) – 1 projekt

Název projektu: Vybavení rekvalifikačních dílen centra Maryam
Realizátor: Římskokatolická církev v Ázerbájdžánu
Čerpáno: 150 000 Kč
Cílem projektu byla modernizace a dovybavení svářečské a kadeřnické dílny centra 
„Maryam“, spravovaného římskokatolickou církví v Ázerbájdžánu. Projekt významně pomohl 
při modernizaci současného vybavení rekvalifikačních dílen, které tak zvýšily svou 
„atraktivitu“ především v očích mladých lidí hledajících své budoucí profesní uplatnění. Tato 
skutečnost se již nyní projevila zvýšením zájmu o odborné a rekvalifikační kurzy pořádané 
centrem „Maryam“.

BĚLORUSKO (neprioritní země) – 2 projekty

Název projektu: Vybavení kulturního centra pro mládež městečka Krasnaja Slaboda
Realizátor: Oblastní výkonný výbor Gomelské oblasti
Čerpáno: 135 419 Kč
V městečku Krasnaja Slaboda započala činnost centra pro děti a mládež. Objekt je plně 
zrekonstruován, nicméně do realizace projektu chyběly prostředky na jeho plné vybavení 
zařízením pro děti a mládež. V rámci projektu bylo mládežnické centrum vybaveno hudební 
aparaturou, tenisovým stolem, biliárem, dětskými trampolínami, kostýmy pohádkových 
bytostí a počítačem. 

Název projektu: Dětské hřiště a nábytek pro Sociálně pedagogické centrum Kopylské 
oblasti 
Realizátor: Sociálně pedagogické centrum Kopylské oblasti
Čerpáno:  167 148 Kč
Sociálně pedagogické centrum Kopylské oblasti provozuje mj. dočasné přístřeší a urgentní i 
následnou pomoc pro nezletilé osoby v sociálním ohrožení. V rámci projektu bylo 
Kopylskému centru vystavěno nové, moderní a bezpečné dětské hřiště a pořízen nový 
nábytek.

GRUZIE (projektová země) – 7 projektů

Název projektu: Rozvoj domácí péče v kontextu regionu Shida Kartli
Realizátor projektu: Charita Gruzie
Čerpáno:  120 000 Kč



28

Projekt byl zaměřený na částečné udržení schopností Home Care Gori po ukončení 
financování velkého projektu ze strany Charity ČR. Oproti původně plánovanému rozsahu 
došlo k dramatickému snížení kapacit a omezení pomoci nemohoucím. Z finančních 
prostředků poskytnutých v rámci projektu byly hrazeny platy projektového koordinátora a 
jedné sociální pracovnice.    

Název projektu: „Pojďme společně pracovat pro lepší život“ / rekvalifikační kurz pro 
postižené osoby a osoby žijící pod hranicí chudoby
Realizátor projektu: Employment Union of the People with Disabilities
Čerpáno:  145 000 Kč
V rámci tříměsíčního rekvalifikačního kurzu bylo proškoleno celkem pět osob, čtyři postižené 
osoby a jedna osoba žijící pod hranicí kurzu. V rámci rekvalifikačního kurzu účastníci
zhotovili 50 párů bot, které následně za účasti zástupců českého velvyslanectví předali 
bezdomovcům žijícím v St. Giorgi Mtatsmindeli Shelter.

Název projektu: Last Call (horká linka pro mládež)
Realizátor projektu: Research-Intellectual Club “Dialogue of Generations” (RICDOG)
Čerpáno:  90 000 Kč
V rámci projektu došlo ke zřízení horké linky pro mládež. Na ni v průběhu realizace projektu 
zavolalo celkem 174 osob. Psychologické služby využívala nejenom mládež, ale i rodiče 
mladých lidí. Na základě telefonátů realizátor zpracoval mapu problémových oblastí 
v Kutaisi. V rámci projektu se rovněž uskutečnilo školení pro rodiče, kteří buď pracovali 
v zahraničí, nebo tam stále pracují. Školení se zúčastnilo 30 rodičů z toho 10 přes Skype.

Název projektu: Zneužívání domácky vyrobených drog: Analýza klinických příznaků 
u pacientů
Realizátor projektu: Georgian Society for Parkinson and Movement Disorder
Čerpáno:  105 000 Kč
Projekt byl zaměřen na následné diagnostikování osob trpících Parkinsonovou chorobou 
zapříčiněnou nadměrným používáním nekvalitních drog (především efedrinu). Nemoc je 
široce rozšířen v Gruzii, zvláště mezi mladými a potenciálně vede k těžkému zdravotnímu 
postižení. Realizátor by chtěl na základě výzkumu v této oblasti pochopit příčiny vzniku 
Parkinsonovy choroby. Tým odborníků připravuje publikaci ve které zveřejní výsledky studie.

Název projektu: Publikování novin Abkhazski Meridian
Realizátor projektu: The Center for Humanitarian Peacekeeping Initiatives (CHPI)
Čerpáno:  145 000 Kč
Projekt byl zaměřen výlučně na vydávání novin Abkhazski Meridián, v jeho rámci byly 
hrazeny platy novinářů jak v Gruzii, tak i v separatistické republice Abcházii. Noviny 
vydávané realizátorem jsou jedinými, které jsou publikované jak v Gruzii, tak i 
v separatistické Abcházii. Noviny pravidelně informují o realitě života obyčejných Abcházců 
a Gruzínů a napomáhají tak k sbližování etnik na obou stranách řeky Enguri. 

Název projektu: Zabezpečení udržitelného provozu Domu rodičů za účelem zlepšení 
života dětí trpících leukémií
Realizátor projektu: International Association for Aid of Children Suffering from 
Leukemia
Čerpáno:  195 000 Kč
Projekt přispěl na zabezpečení chodu Domu rodičů, v jeho rámci byly hrazeny hygienické 
prostředky a platy osob zabezpečujících bezproblémový chod zařízení. Dům rodičů je pro 
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rodiče venkovských dětí nemocných leukémií jedinou finančně dostupnou možností pobytu 
v hlavním městě, kde jsou umístěna jediná onkologická centra v zemi.     

Název projektu: Budování kapacit martvilského zemědělského servisního střediska
Realizátor projektu: Martvili Rural Service Centre
Čerpáno:  73 500 Kč
V rámci projektových aktivit byla zakoupená sterilizační jednotka na zařízení pro setí 
kukuřice. Projekt navazoval na předchozí projekt realizovaný v gesci České rozvojové 
agentury.

MOLDAVSKO (programová země) – 6 projektů

Název projektu: Naslouchací pomůcky a měřiče tlaku pro sociálně zranitelné pacienty
Realizátor: Asociace Homecare
Čerpáno: 199 999 Kč
V rámci projektu byl realizován nákup a následná distribuce 72 tlakoměrů a 25 sluchových 
aparátů. Přístroje byly distribuovány v Centu domácí péče v Kišiněvě nebo byly doručeny 
přímo do bydliště pacientům, kterým zdravotní stav neumožňuje vycházet z bytu. Při 
distribuci probíhaly konzultace s lékařem a obdarovaným bylo vysvětleno, jak přístroje 
správně používat. Projekt velmi ocenilo také ministerstvo sociální ochrany, práce a rodiny a 
ministerstvo zdravotnictví.  

Název projektu: Zlepšení životních podmínek invalidních osob pomocí nákupu 
předmětů osobní hygieny
Realizátor: Association of  persons with disabilities “TAUR”
Čerpáno: 394 999 Kč
V rámci projektu byly pořízeny a distribuovány pomůcky osobní hygieny pro 25 lidí s 
tělesným postižením. Jednalo se především o chodítka, berle, nástavce na chodítka a berle, 
pomůcky usnadňující osobní hygienu postižených lidí ( pomůcky na toaletu a do sprchy), atd. 

Název projektu: Budování kapacit regionálních činitelů v oblasti efektivního 
managementu regionálních projektů
Realizátor: North Regional Development Agency
Čerpáno: 249 999 Kč
V rámci projektu byly vytvořeny webové stránky Regionální rozvojové agentury Sever, 
proběhlo školení aktérů regionálního rozvoje v severním regiónu a byla vytvořena brožura –
manuál projektového cyklu. Projekt zvýšil kapacitu starostů a místních samospráv připravovat 
projektové dokumenty, které by byly akceptovatelné pro donory a banky. Brožura je umístěna 
na webových stránkách Regionální Agentury Sever,  je tedy možné používat ji i v dalších 
regionech Moldavska.

Název projektu: Poskytnutí postýlek pro novorozeňata Ústavu péče o matku a dítě
Realizátor: Public Medico-Sanitary Institution – Scientific Research Institute For 
Mother and Child Health Care
Čerpáno: 404 575 Kč 
V rámci projektu bylo pořízeno 90 dětských postýlek. Dětské postýlky zlepší kvalitu pobytu 
v porodnici a budou pro novorozence bezpečnější. Doposud museli novorozenci často sdílet 
postele s matkami, které z obavy před zalehnutím dítěte proseděly celé noci na okraji postele. 
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Název projektu: Nákup herních zařízení na dětské hřiště materšké školy Kalinonka 
v Pervomaisku, Podněsteří
Realizátor: Territorial administration Pervomaisk smt. Slobozia region
Čerpáno: 250 000 Kč
V rámci projektu došlo k vybavení hřiště po školku ve vesnici Pervomaisk, školka má 
kapacitu 320 dětí a v současnosti ji navštěvuje 176 dětí. Do mateřské školky bylo v rámci 
projektu dodáno zařízení pro venkovní hřiště – kolotoče, houpačky, pískoviště a prolézačky. 
Dodané hrací prolézačky zvyšují kvalitu času, který tráví děti na hřišti a jsou velmi pozitivně 
vnímány obyvateli této odlehlé vesnice v Podněsteří.

Název projektu: Zlepšení sanitárních a hygienických podmínek
Realizátor: NGO Hospice Palliative Care Society
Čerpáno: 195 755 Kč
V rámci projektu bylo podpořeno paliativní oddělení nemocnice v Kišiněvě. Byl objednán 
materiál na ušití 30 plášťů pro zdravotní sestry, ručníků, prostěradel a povlečení pro pacienty,  
šicí práce byla zadána několika invalidům. Dále byly zakoupeny dezinfekční prostředky. Díky 
projektu byly zlepšeny hygienické podmínky na paliativním oddělení s kapacitou 240 
pacientů ročně. 

UKRAJINA (neprioritní země) – 4 projekty

Název projektu: Podpora rozvoje turistické infrastruktury v ukrajinských Karpatech, 
dokončení Transkarpatské turistické magistrály  
Realizátor: Karpatské Stezky, nezisková organizace, Ivano-Frankovsk
Čerpáno: 149 987 Kč
Cílem intervence bylo přispět k rozvoji malého a středního podnikání v oblasti Maramureše 
prostřednictvím realizace upravené podoby českého turistického značení používaného již 
několik let v Karpatech. Česká republika tak nadále velkou měrou přispívá k podpoře 
šetrného turistického ruchu, a tím i k rozvoji cílových lokalit. Pomocí výstavby orientačních 
tabulek a rozcestníků zase zajišťuje bezpečnost turistů.

Název projektu: Podpora rozvoje turistické infrastruktury v Ukrajině  
Realizátor: Hnutí Duha Jeseníky
Čerpáno: 300 000 Kč
Cílem intervence bylo, na základě zkušeností s realizací MLP v Autonomní republice Krym 
v roce 2011 a 2012 a projektů v ukrajinských Karpatech, přivést do výše zmíněných horských 
oblastí šetrný individuální turistický ruch a tím podpořit rozvoj těchto lokalit. Zvýšení
bezpečnosti turistů výrazně pomáhá výstavba orientačních tabulek a rozcestníků. V rámci 
projektu bylo zaškoleno několik desítek značkařů a zejména na Krymu byl úspěšně 
nastartován proces udržitelnosti projektu.

Název projektu: Didaktické a psychomotorické pomůcky pro Dětský domov 
ve Vilšnanech
Realizátor: Dětský domov – internát ve Vilšanech
Čerpáno: 199 982 Kč
V rámci projektu došlo k zakoupení psychomotorických a edukačních pomůcek a vybavení 
pro multismyslovou místnost Dětského domova ve Vilšanech. Zřízení multismyslové 
místnosti dle konceptu Snoezelen v dětském domově pro děti s postižením je v rámci 
Ukrajiny unikátní záležitostí, které posouvá zdejší možnosti péče o postižené na evropskou 
úroveň. Vedení dětského domova i čeští dobrovolníci, kteří ve Vilšanech dlouhodobě působí, 
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plánují v roce 2014 pokračovat ve školení personálu, aby byly všechny moderní pomůcky 
maximálně využívané a přinášely užitek co největšímu počtu dětských klientů. 

Název projektu: Folk University – vzdělávací centrum Františka Řehoře sloužící rozvoji 
místní komunity
Realizátor: Nevládní organizace „Kalinový ráj“z obce Vovkov, Ukrajina
Čerpáno: 393 129 Kč
Cílem projektu byla modernizace budovy a nákup vybavení pro středisko kulturní a osvětové 
činnosti v obci Vovkov. V rámci projektu byly rovněž uskutečněny dva pětidenní tréninkové 
kurzy „Organické zemědělství a sadařství“ a „Ekologický život“, kterých se zúčastnilo 
celkem 159 osob. Část prostředků byla věnována cestě zástupců realizátora do ČR, kde 
vyhledali archivní dokumenty ze života F. Řehoře. Jejich kopie tvoří nyní součást místní
muzejní expozice. 




