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Humanitární a rozvojová pomoc zemím Blízkého východu 2016 - 2018

ZRS Stipendia 

(MZV, ČRA, 

resorty): oprava 

nemocnic, škol, 

obydlí, návrat a 

obživa uprchlíků

(2016-17): ročně 

kolem 60 

stipendistů, z 

toho 24 z 

Palestiny, 17 ze 

Sýrie a 14 z 

Jemenu

BV regionálně 68 100 000 20 000 000 88 100 000

Irák 36 600 720 786 300 45 671 743 15 667 490 60 000 000 158 726 253

Jemen 1 250 000 5 913 251 26 000 000 33 163 251

Jordánsko 1 276 853 10 761 883 93 364 819 145 000 000 250 403 555

Libanon 1 316 000 2 288 946 29 974 220 5 186 480 38 765 646

PAÚ 24 586 461 10 208 087 3 000 000 37 794 548

Sýrie 20 215 334 6 214 513 104 391 652 130 821 499

Turecko 260 115 410 000 000 5 000 000 20 000 000 435 260 115

CELKEM 

nástroje (Kč)

85 505 483 25 411 097 478 100 000 224 799 498 114 218 789 245 000 000 1 173 034 867

           Nástroj 

(Kč) Země       

CELKEM 

země/regiony 

(Kč)

MADAD - fond EU 

pro syrskou krizi; 

Nástroj EU pro 

syrské uprchlíky        

v Turecku: 

komplexní rozvoj  

infrastruktury v 

zemích s velkým 

počtem syrských 

uprchlíků 

HP (MZV): 

naléhavá pomoc 

v místě konfliktu, 

nouzové 

ubytování, léky, 

voda, potraviny

MEDEVAC (MV): 

operace syrských 

uprchlíků v 

Jordánsku, 

školení místního 

personálu, 

dovybavení 

nemocnic

Pomoc v místě 

(MV): Jordánsko: 

ubytování a 

infrastruktura v 

táborech; Irák: 

obnova 

osvobozených 

území 

 
 

 ČR průběžně pomáhá konfliktem postiženým zemím Iráku, Jemenu a Sýrii, ale i 

zemím, jež čelí přílivu uprchlíků, zejména Libanonu, Jordánsku a Turecku. Na tuto 

pomoc v letech 2016 – 2018 vynaložila téměř 1,2 mld. Kč. 

 

 V Jemenu a Sýrii zejména pomáháme lidem přímo v konfliktních oblastech – 

s Českým červeným křížem dodáváme do Sýrie zdravotnický materiál i mobilní 

kliniky, s ADRou budujeme dočasná přístřeší a přístup k pitné vodě pro tisíce 

vysídlených v okolí Damašku, s Člověkem v tísni provozujeme školy a pekárny pro 

celé městské aglomerace v Aleppu a Idlíbu. 

 

 V Jordánsku díky nasazení českých lékařských týmů ročně zajišťujeme chirurgické a 

ortopedické operace pro stovky dětských i dospělých pacientů s válečnými zraněními i 

vrozenými vadami – v roce 2017 14 lékařských týmů provedlo přes tisíc operací, za 

první pololetí 2018 devět týmů přes 520 operací.  

 

 V Iráku pomáháme odminovat osvobozená území, obnovit nemocnice a školy a zajistit 

pro navrátilce ubytování i práci, zejména v jednom z největších iráckých měst Mosulu. 

 

 Ve spolupráci s EU podporujeme syrské uprchlíky v Turecku, s Mezinárodním 

červeným křížem podporujeme nemocnice v Sýrii i Jemenu, v součinnosti s OSN 

stabilizujeme také uprchlíky v Gaze. 

 

 

Top 10 projektů 

 

Irák: 

 V rámci humanitární pomoci ČR jsme podpořili projekt Dětského fondu OSN 

(UNICEF) zaměřený na komplexní pomoc osiřelým dětem – od poskytování základní 

zdravotní a psychosociální péče, přes zajištění vzdělání po umístění do náhradních 

rodin. Do programu byly v letech 2017 – 18 zapojeny stovky dětí z Mosulu a 

provincie Ninive. V současné době jednáme o navazujících aktivitách.   



 

 Z programu MEDEVAC byl na jaře 2018 financován nákup 3D tiskárny pro vybranou 

mosulskou nemocnici, která značně zrychlí a zlevní výrobu tolik potřebných protéz 

pro lidi s válečnými zraněními. 

 

Jordánsko: 

 V roce 2014 jsme z humanitárních prostředků podpořili vybudování vzdělávacího, 

terapeutického a volnočasového centra pro mládež Peace Oasis v největším syrském 

uprchlickém táboře v Zátárí. Centrum nabízí vzdělávací kursy pro dospívající mládež, 

která se díky tomu uplatní např. jako krejčí nebo kadeřnice. Centrum se dále rozvíjí i 

díky další podpoře od ČR i zemí V4 (společný projekt 2016 na nákup generátoru). 

 

 Od roku 2014 se v rámci programu MEDEVAC uskutečňuje průběžné vysílání 

českých lékařských týmů do Jordánska. Ročně je provedeno přes 1000 vyšetřovacích a 

operačních zákroků, díky nimž se do života vracejí stovky dětí i dospělých 

s válečnými zraněními (končetiny, obličej) i vrozenými vadami. 

 

Libanon: 

 ČR podpořila rozšíření a dovybavení desítek libanonských škol, které přijímají syrské 

děti. V součinnosti s českými, místními i mezinárodními organizacemi také 

podporujeme přístup syrských uprchlíků k základní zdravotní péči, a to jak 

poskytováním terénních pohotovostních a gynekologických služeb, tak 

dovybavováním nemocnic.   

 

PAÚ: 

 ČR se v rámci dvoustranné ZRS zasloužila o elektrifikaci provincie Tubás, díky níž 

zde bylo vybudováno opravárenské centrum pro transformátory jako základ nové 

ekonomické zóny. Elektrifikace byla zužitkována i v zemědělství zavedením 

kapilárního zavlažování. 

 

 V Gaze podporujeme stovky palestinských uprchlíků jejich zapojením do pracovní 

činnosti (cash for work).  

 

Sýrie: 

 V součinnosti s Českým červeným křížem a MO ČR jsme pro potřeby Syrského 

arabského Červeného půlměsíce do Sýrie během devíti letů v letech 2016 – 2017 

dodali čtyři mobilní kliniky pro okamžitou i intenzivní pomoc, desítky dialyzačních 

jednotek a stovky pomůcek pro postižené (vozíky, berle) i zdravotnický materiál. 

 

 V současné době připravujeme projekt na vybudování protetického centra, na jehož 

vybavení se bude podílet český dodavatel.  

 

Turecko: 

 MZV a MV společně podpořily budování azylových kapacit tureckých úřadů se 

zaměřením na rychlou registraci nově příchozích uprchlíků nejprve bilaterálně (2016) 

a poté i v rámci evropské spolupráce. 


