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Úvod 

Tématem zahraniční stáže, která se uskutečnila v termínu 3.června až 27.června, 

bylo zmapování činnosti realizátorů rozvojové spolupráce v konkrétních oblastech 

(Addis Ababa a Awasa) a sběr kontaktů pro potřeby sítě RESAREAS. Před 

zahájením stáže byl navázán kontakt s českými a zahraničními realizátory 

(především z řad partnerů českých realizátorů) působícími v oblasti hlavního města 

Etiopie, Addis Ababy a v regionu Awassy. Jednalo se o organizace zabývající se 

rozvojovou spoluprací, rozvojovými studii a rozvojovým vzděláváním.  

Cílem této stáže bylo seznámení se s realizovanými projekty zahraniční rozvojové 

spolupráce, které jsou v současné době realizovány českými a zahraničními subjekty 

napříč sektory (ve smyslu sektoru neziskového, akademického a privátního) a 

zjištění, zda mezi realizátory probíhá navzájem spolupráce a v jakém rozsahu. Cílem 

stáže bylo také prostřednictvím jednotlivých cest navázat kontakty s řadou 

zahraničních odborníků zabývajících se studiem mimoevropských oblastí a přispět 

tak k rozšíření sítě, která je v rámci projektu RESAREAS budována.  

V rámci stáže byla provedena analýza sedmi organizací. V následující zprávě 

naleznete podrobnější informace o analyzovaných institucích, kterými jsou Česká 

zemědělská univerzita, Diakonie České církve evangelické, Člověk v tísni, Univerzita 

v Awasse, ADRA a Shiny Days.  

 



 

Česká zemědělská univerzita 

I. Analýza instituce1 

1. Struktura a zaměření pracoviště  

Fakulta tropického zemědělství (FTZ) je specializované pracoviště České 

zemědělské univerzity v Praze (ČZU) se zaměřením na přípravu českých a 

zahraničních odborníků v oblasti rozvoje venkova v zemích tropického a 

subtropického pásma. FTZ nabízí vzdělání na úrovni bakalářských, magisterských a 

doktorských oborů. Obory jsou akreditovány v českém i anglickém jazyce. FTZ se 

skládá ze čtyř kateder:  

 Katedra technologického rozvoje (KUT), 

 Katedra ekonomického rozvoje (KER),  

 Katedra tropických a subtropických plodin a agrolesnictví (KTSPA) a  

 Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech a subtropech (KCHZPTS).  

FTZ se dále zabývá vědecko-výzkumnou činností a implementací projektů v méně 

rozvinutých zemích, především v prioritních zemích pro českou rozvojovou 

spolupráci. Více informací na www.its.czu.cz 

2. Analýza aktivit instituce 

V Etiopii realizuje FTZ v současné době jeden projekt, a to projekt: Podpora kvality 

a rozsahu poradenských služeb ve Woredě Angacha, zóna Kembata Temboro. 

Projekt přispívá k řešení jedné z hlavních překážek rozvoje zemědělství v Regionu 

jižních národů. Nedostatečné poradenské služby zpomalují šíření vhodných 

zemědělských praktik mezi drobné zemědělce, kteří tak pokračují v neudržitelném 

hospodaření a prohlubují současné environmentální problémy zemědělské krajiny, 

zejména nízkou úrodnost půdy. Poradenství v oblasti se potýká s nedostatkem 

lidských zdrojů a jejich nízkou kvalifikací. Projekt se geograficky zaměřuje na zónu 

Kembata Temboro, ve které byla ve spolupráci s Administrací zóny vybrána woreda 

Angacha. 

 

Projekt si klade za cíl posílit kapacity poradenských služeb z hledisek zvýšení 

rozsahu a zkvalitnění poradenských služeb. V rámci projektu byla vypracována 

analýza stavu poradenských služeb v zóně. Ve woredě Angacha bylo vybráno pět 

stávajících poradenských center, které jsou v rámci projektu posíleny z hlediska 
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kapacit lidských zdrojů prostřednictvím série školení s aktuálními tématy a z hlediska 

demonstračního zázemí, které je soustředěno na aplikaci vhodných udržitelných 

zemědělských systémů a technologií. Pět poradenských center, které se nachází v 

kebelích Gerba Fendide, Jeba Dodoba, Kuyea, Zobecho a Donkorcho, je v rámci 

materiální podpory pěti pořádaných školení opatřeno příslušným vybavení. Tato 

materiální podpora umožňuje zemědělským poradcům využít svých znalostí 

získaných během pořádaných školení a prakticky demonstrovat tyto poznatky 

místním farmářům. Materiální podporu tvoří například vodní nádrž o obsahu 5000l, 

pořízení a instalace okapových systému pro sběr vody, včelí úly pro založení 

demonstračních chovů včel nebo černé nepropustné vrstvy do vodní nádrže. 

Poradenské centrum Gerba Fandide 

Poradenské centrum Gerba Fandide, které 

jsem v rámci cesty navštívila, disponuje 

zemědělskou plochou využívanou pro 

distribuci sazeniček místním zemědělcům, 

učebnami využívanými pro realizované 

semináře, modelovým chovem nových druhů 

malých přežvýkavců, systémem zachycování 

vody prostřednictvím okapů a vodní nádrže, 

rezidencí pro DAs a v neposlední řadě také centrem zpracování zemědělských 

produktů. Součástí centra jsou lis na olejniny a mlýnice, lisy na enset („falešný 

banánovník“), solární sušička a dvě pojízdné mlátičky. 

Výstupy projektu jsou: 

1. Vypracování analýzy kvality a rozsahu poradenských služeb v zóně Kembata 

Temboro  

2. Posílení lidských zdrojů poradenských služeb ve woredě Angacha  

3. Zvýšení kompetencí poradců a zemědělců ve woredě Angacha  

4. Založeno Centrum pro zpracování zemědělských produktů  

5. Založené demonstrační parcely s vhodnými zemědělskými systémy a udržitelnými 

technologiemi u pěti poradenských center a demonstrační chovy ovcí a koz u dvou 

center ve woredě Angacha  

6. Výstavba tří rezidencí na třech poradenských centrech ve woredě Angacha 



 

Udržitelnost dopadů projektu je vysoká, neboť poradenská centra FTCs jsou vládou 

zřízené instituce, které fungují po celé zemi – budou tedy jistě fungovat i po 

případném odchodu ČZU. Podpora FTCs je také konzultována s development 

agents, kteří mají na starosti rozvoj, a přizpůsobována jejich přáním, zajištěn je tak 

vyšší ownership a celkové udržitelnost projektu. ČZU navíc veškeré své projekty 

pravidelně konzultuje s Development Agents (vládní zaměstnanci, kteří mají na 

starosti činnost FTCs a práci se zemědělci. Prostřednictvím DAs pak dochází 

k dalšímu šíření nových informací a technologií). DAs jsou také v rámci projektu 

neustále školeni. 

Největším problémem jsou nedostatečné kapacity DAs, neboť vláda nenabízí 

dostatečně vysoký plat, aby mohla najmout vysoce kvalifikované pracovníky. Navíc 

se neustále potýká s vysokou fluktuací těchto pracovníků, proto jsou nutná častá 

školení. Tato školení však vytváření vysoký finanční tlak na rozvojové projekty, neboť 

je při školení DAs vyžadována platba jejich per diems ze strany nevládních 

neziskových organizací (dále jen NNO).  

Tuto woredu si vybrala ČZU, neboť zde nejsou jiné NNO a jedná se o velice 

zaostalou oblast.  

Během mého pobytu jsem se 

zúčastnila školení uspořádaného ČZU 

v rámci sdílení zkušeností s experty 

z rozvojového projektu v Butajiře. 

Během tohoto školení, které vedla 

Ing.Kristina Rušarová, byla 

zástupcům projektu představena 

konstrukce jednoduché sušičky, která 

je zhotovena z materiálů běžně 

dostupných zemědělcům a která může být využita na sušení jak zeleniny, tak ovoce.  

Těsně před mou návštěvou proběhlo sdílení informací mezi ČZU a ČvT týkající se 

projektů zaměřených na FTCs. Následně se uskutečnila schůzka, které jsem se také 

zúčastnila. Tato schůze je důkazem toho, že mezi některými realizátory panují velice 

dobré vzájemné vztahy a ochota sdílet své poznatky nabyté při realizaci jednotlivých 

projektů.  

  



 

3. Pracovníci instituce 

Garantem projektu je Ing. Kristina Rušarová, která dojíždí do Etiopie pravidelně, cca 

čtyřikrát za rok. Koordinátorkou projektu je Ing.Hidare Diriba Debar. Ing. Kristina 

Rušarová působila na pozici manažera implementace téměř dva roky na 

rozvojových projektech ČZU/ADRA v Angole. Od roku 2012 působí v pozici garanta 

projektu ČZU v Etiopii. Ing. Hidare Diriba Debar má zkušenosti nejen s finančním 

managementem nevládních organizací v Etiopii, mimo jiné pracovala pro pobočku 

organizace Člověk v tísni na pozici finančního manažera. Od roku 2012 působí na 

projektu ČZU v Etiopii v managementu na místě implementace. 

4.  Publikační aktivity pracoviště (časopisy, publikace, atd.) 

Fakulta tropického zemědělství vydává časopis s názvem Journal 

AGRICULTURA  TROPICA  ET  SUBTROPICA. Ve vědeckém časopise jsou 

zveřejněny originální vědecké články, souhrny, předběžné výsledky výzkumu, krátká 

sdělení, které se týkají problematiky zemědělských věd a technologií. Vědecké 

články jsou publikovány v angličtině. Časopis vychází 4x ročně a je rozesílán do 

celého světa. Je evidován “on-line” ve 45 vědeckých bibliografických databázích. 

V letošním roce vychází již  45. ročník časopisu (od roku 2005 v plně elektronické 

podobě - abstract and full-text). 

Podávání článků od 1.září 2012 probíhá přes „Editorial Manager“, ve spolupráci 

s pracovníky firmy Versita  a nakladatelstvím Springer: 

http://www.editorialmanager.com/ats/. Více informací naleznete na: 

www.agriculturaits.czu.cz  Vědecké články mají od roku 2012 přidělené 

jedinečné  identifikační číslo (doi), které umožňuje vyhledání článku v pdf formě 

na webu v řadě aplikací, např. Versita, Googole, Crossref aj.   

Více informací zde:  http://www.czu.cz/cs/?r=297 

5. Organizace národních a mezinárodních workshopů/ konferencí na dané 

instituci 

Každý rok organizuje ČZU velkou konferenci zaměřenou na doktorandy. V letošním 

byla konference zaměřena na téma udržitelné spotřeby přírodních zdrojů v tropických 

a subtropických oblastech a financována za podpory projektu RESAREAS. 

Organizována byla ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.  

II. Materiálně technické vybavení navštívené instituce 

http://www.editorialmanager.com/ats/
http://www.agriculturaits.czu.cz/
http://www.czu.cz/cs/?r=297


 

ČZU má v Etiopii dvě regionální kanceláře – v Awasse a Angache. V Angache je 

kancelář vybavena třemi psacími stoly, židlemi a tiskárnou. V Awasse je kancelář 

vybavena dvěma psacími stoly, dvěma počítači, židlemi a dataprojektorem.  

III. Individuální odborné konzultace 

Diskuze o projektu RESAREAS byly provedeny s následujícími odborníky:  

Ing.Kristina Rušarová 

rusarova@ftz.czu.cz  

Ing. Hidare Diriba Debar  

Více informací zde: http://projects.its.czu.cz/Ethiopia/aktuality.html 
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Diakonie ČCE a DASSC 
I. Analýza instituce2 

1. Struktura a zaměření pracoviště  

Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE nebo také Diakonie) je druhou 

největší neziskovou organizací poskytující sociální služby v České republice 

(obnovená činnost v r. 1989). Celorepublikově poskytuje sociálně zdravotní, 

vzdělávací a pastorační služby. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů v 

nepříznivých životních situacích: od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s 

postižením, přes provoz nízkoprahových klubů, azylových domů, chráněných 

dílen až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.  

DČCE se skládá ze 40 samostatných středisek, které jsou aktivní po celé republice. 

Jedním z nich je Středisko humanitární a rozvojové pomoci (DČCE-SHRP), jehož 

práci představuji dále v této zprávě. 

2. Analýza aktivit instituce3 

V současné době realizuje Středisko humanitární a rozvojové pomoci při organizaci 

DIAKONIE CČE následující projekty:  

 Projekt „Podpora drobných živností žen v Etiopii“ – pomoc se základní 

dlouhodobou možností obživy, program rozjezdu malých živností pro sociálně 

znevýhodněné skupiny. 

 Pomoc pro uprchlíky v Mali – vyhlášení sbírkového konta pro oběti bojů za 

účelem obstarání materiální pomoci. 

 Podpora seniorů v Moldavsku - podpora denního centra a domova pro 

seniory. 

 Pomoc syrským uprchlíkům a projekt „Zajištění odpovídajícího přístřeší 

pro obzvlášť ohrožené rodiny syrských uprchlíků v utečeneckém táboře 

Za’atari v severním Jordánsku“ - pomoc při zajišťování odpovídajícího 

přístřeší pro ohrožené utečenecké rodiny, dodávky stanů. 

 Vysílání dobrovolníků z ČR do rozvojových zemí (Burundi, Keňa, SAR, 

Čad, Etiopie, Kambodža), následná organizace putovních výstav a osvětové 

informační činnosti 

 Pomoc při mimořádných událostech v ČR - likvidace následků 

                                                 
2
 DIAKONIE ČCE. Diakonie ČCE [online].  

3
 DIAKONIE ČCE. Diakonie ČCE [online]. 
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mimořádných událostí, poskytování finanční pomoci zasaženým lidem, 

nabízení technické pomoci 

DČCE-SHRP realizuje v Etiopii tři projekty, a to: 

 Projekt na podporu drobných živností žen v Etiopii 

 Zemědělský projekt v Chuku 

 Vysílání dobrovolníků do zahraničí 

Projekt na podporu drobných živností žen 

Cílem projektu je pomoci nejchudším z chudých zajistit si základní dlouhodobou 

možnost obživy. Prostřednictvím projektu jsou podporovány etiopské ženy – 

samoživitelky, které pečují o sirotky, oběti epidemie AIDS, aby zajistily sobě a dětem 

dlouhodobou možnost obživy. Program tak povzbuzuje místní sociálně nejslabší lidi, 

aby se o sebe s nezbytnou počáteční podporou dokázali sami postarat. Většinou se 

jedná o aktivity potravinářského charakteru – chov ovcí a koz, pekárna na chleba, 

kavárna, prodej ovoce, zeleniny a drobného zboží na trhu. Podporuje se tak 

dlouhodobě a udržitelně celá komunita tím, že se tito lidé do společnosti znovu 

začlení a nastartuje se tak místní ekonomika. Tato malá počáteční podpora umožní 

ženám začít drobně hospodařit a stát se samostatnými a nezávislými. V letech 2008 

– 2012 se do projektu v Bahir Daru a v Chuku zapojilo více než 130 rodin na hranici 

přežití. 

Zemědělský projekt v Chuku 

S nápadem na tento projekt přišla sama organizace DASSC, která zjistila, že má 

dostatek prostředků na již běžící program pro sirotky a uvědomila si zvyšující se 

potřebu podpory žen samoživitelek. Rozhodla se tedy prostředky darované Diakonií 

ČCE věnovat na program rozjezdu živností pro ženy samoživitelky. Projekt stojí na 

moderním přístupu, který maximálně využívá stávající pozitivní rodinné vazby: 

Nezakládá sirotčince ani ústavy, ale hledá sirotkům pěstounské rodiny, které by se 

jich ujaly. Vdovám, jež zůstaly samy s dětmi nebo si cizí děti osvojily do pěstounské 

péče, pomáhá postavit se na nohy, zajistit si vlastními silami skromné živobytí a 

dětem školní vzdělání.  

Jako největší pozitivum vidím, že projekt je implementovaný přímo místní organizací 

DASSC, která dohlíží na realizaci všech projektových aktivit. Jako místní organizace 

zná mnohem lépe lokální prostředí, kterému se může pružně přizpůsobovat a 

zároveň má mnohem snazší komunikaci s místními zaměstnanci.  



 

Jedná se o velice komplexní projekt, jehož cíle se zaměřují na jednotlivé oblasti, 

které ke zlepšení životní situace obyvatel Chuko přispějí. Konkrétně se jedná o : 

1. zlepšení zemědělské produkce zajišťující lepší obživu, a to i v obdobích sucha  

2. posílení místních organizací (působících v oblasti hospodaření s vodou, 

spoření financí a marketingu) 

3. vytvoření nových možností příjmů pro ženy 

4. zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva (obzvláště žen a dětí) a zajištění 

lepšího zásobování pitnou vodou  

Všechny tyto oblasti jsou vzájemně velmi úzce propojeny. Rozvíjení pouze jedné 

z nich by tudíž nemohlo přinést zdaleka takový výsledek, jako když bude paralelně 

pracováno na všech současně, neboť jednotlivé oblasti se vzájemně ovlivňují a 

zkvalitnění jedné pozitivně ovlivní i stav oblastí ostatních. 

Jedná se o velice komplexní projekt, jehož cíle se zaměřují na jednotlivé oblasti, 

které ke zlepšení životní situace obyvatel Chuko přispějí. Konkrétně se jedná o : 

1. zlepšení zemědělské produkce zajišťující lepší obživu, a to i v obdobích 

sucha  

2. posílení místních organizací (působících v oblasti hospodaření s vodou, 

spoření financí a marketingu) 

3. vytvoření nových možností příjmů pro ženy 

4. zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva (obzvláště žen a dětí) a zajištění 

lepšího zásobování pitnou vodou 

Všechny tyto oblasti jsou vzájemně velmi úzce propojeny. Rozvíjení pouze jedné 

z nich by tudíž nemohlo přinést zdaleka takový výsledek, jako když bude paralelně 

pracováno na všech současně, neboť jednotlivé oblasti se vzájemně ovlivňují a 

zkvalitnění jedné pozitivně ovlivní i stav oblastí ostatních. 

EECMY - DASSC 

Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY; Etiopská evangelická církev 

Mekane Yesus – „Tam, kde přebývá Ježíš“) byla založena v roce 1959 a navázala na 

působení luteránských misionářů v zemi. 

Práce na rozvoji a poskytování sociálních služeb rovněž vzešly z činnosti misionářů, 

kteří během svého působení soustředili svou pozornost na zvyšování gramotnosti a 

zajištění základní zdravotnické péče. Na začátku 70. let 20. století proto vzniklo 



 

speciální rozvojové oddělení, které se postupně vyvinulo až do dnešní podoby 

s názvem Development and Social Services Comission (DASSC).  

Toto oddělení poskytuje v Etiopii sociální služby a realizuje za spolupráce a podpory 

partnerských organizací z Evropy i USA projekty zaměřené na zajištění obživy a 

ochranu přírodních zdrojů, prevenci AIDS, prosazování rovnoprávnosti žen, rozvoj 

vzdělávání a budování systému včasného varování v případě humanitárních 

katastrof. 

EECMY/DASSC je partnerem Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové 

pomoci, se kterým úspěšně realizuje projekt „Stavíme lidi na nohy“ v Bahir Dar. V 

prvním pololetí roku 2013 bude přijímat ve svých pobočkách v Bahir Dar a v Awasse 

2 dobrovolníky DČCE-SHRP, kteří se budou v rámci pilotního evropského projektu 

EVHAC podílet na budování systému včasného varování. 

     EECMY/DASSC/SCES je hlavním realizátorem projektu. Najímá a koordinuje 

místní pracovníky pro práci v terénu, monitoruje jejich každodenní činnost, píše 

průběžné zprávy o projektu, informuje o jeho vývoji místní vládu i své partnery, 

provádí evaluaci a plánuje rozvojové aktivity pro další období. 

Brot für die Welt4 

Organizace Brot für die Welt (Bread for the World; BfdW) byla založena v roce 1959 

spolkem protestantských církví v Německu za účelem rozvojové spolupráce 

směřující k zajištění důstojného života všem lidem. Již více než 50 let tedy 

prostřednictvím svých partnerů v rozvojových zemích realizuje projekty zaměřené 

převážně na zajištění obživy a přístupu k základním sociálním službám, boj 

s klimatickými změnami a AIDS a na mírové řešení konfliktů.  

BfdW má v současnosti 4 regionální kanceláře na různých kontinentech (jedna z nich 

sídlí Etiopii), odkud komunikuje s místními partnerskými organizacemi ve více než 80 

zemích. Tyto partnerské organizace jsou přímými realizátory jednotlivých projektů, 

jejichž počet se blíží jednomu tisíci ročně. 

Brot für die Welt je tedy nástrojem pro realizaci rozvojové spolupráce německých 

protestantských církví a spolu s Diakonie Katastrophenhilfe, která se soustředí na 

humanitární pomoc, a Diakonie Deutschland, která poskytuje nejrůznější formy 

pomoci přímo ve Spolkové republice Německo, tvoří jeden nedílný celek. 
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Brot für die Welt je kromě jiného členem APRODEV a ACT Alliance. 

BfdW je donorujícím partnerem, který zároveň poskytuje realizátorům supervizi a 

poradenství ve všech oblastech, diskutuje s nimi o případných problémech a pomáhá 

hledat jejich řešení, podporuje realizátory v evaluaci a zajišťování odborných 

konzultantů. Jednou za 4 měsíce vysílá do oblasti odborníka na zemědělství. Vše se 

odehrává prostřednictvím výše specifikované regionální kanceláře.  

V rámci projektu byly také zřízeny tzv. svépomocné skupiny žen, kterým jsou 

poskytnuty půjčky v různých formách (buď ve formě peněžní či ve formě fyzické – 

např. kus dobytka). Tyto ženy musí následně zapůjčené peníze vrátit. Tato aktivita 

projektu řeší jeden z největších problémů chudých etiopských žen, kterým je 

nemožnost přístupu k půjčkám bank. Banky na chudé obyvatele venkovských oblastí 

pohlížejí jako neschopné úvěry splácet a peníze jim odmítají půjčovat. Mnohdy stačí 

pouze malý finanční obnos, který chudé ženě, která zůstala sama bez manžela, 

pomůže postavit se na vlastní nohy.  

V případě darů v podobě fyzické musí ženy první narozené mládě dobytka darovat 

další ženě, čímž se dopad projektu ještě zvýší. V rámci studijní cesty jsem navštívila 

dvě ženy, které získaly v rámci 

projektu půjčku na nákup ovcí a koz. 

Veškeré finance již vrátily a 

v současné době plánuje budoucí 

prodej vykrmeného dobytka. Dále jsem 

navštívila jednu ženu, která získala 

v rámci projektu mladého chovného 

býka. Býk je v současné době 

využíván pro inseminaci krav z celé 

vesnice. Vybírán je přitom poplatek v přepočtu cca 20 Kč za jednu krávu. Žena, která 

byla v rámci projektu takto podpořena, si však stěžovala, protože v současné době 

čelí mnoha obtížím spojeným s chovem býka. Žena nemá dostatek financí k nákupu 

pestré stravy pro býka, který je poté hladový a již čtyři měsíce ji nepřinesl žádný zisk.  

V rámci projektu byla také vybudována solární sušička, která je spravována 

zemědělským družstvem žen. Využívána je pro sušení ananasů, které jsou následně 

transportovány na trh do Addis Ababy.  



 

V rámci projektu jsou podporováni 

jednotliví modeloví farmáři, 

prostřednictvím kterých dochází k šíření 

znalostí mezi místní farmáře. Těmto 

farmářům jsou poskytovány nové sazenice 

odolnějších plodin, vysvětlován a zaváděn 

princip kompostování apod. V rámci 

studijní cesty jsem navštívila dva 

modelové farmáře. Dle jejich výpovědí byli 

velice spokojeni s novými technologiemi, se kterými byli prostřednictvím projektu 

seznámeni. Jeden z nich si chválil především nově zavedenou odrůdu ananasu, 

která nejen dává větší plody, ale navíc listy této odrůdy ananasu nemají na povrchu 

trny, tudíž může být sklízen i ženami a dětmi bez ohrožení jejich zdraví.  

Jedním z velkých problémů etiopské krajiny je obrovská degradace a eroze půdy. 

Spotřeba dřeva průměrnou etiopskou domácností je vysoká, neboť se používá nejen 

jako stavební materiál, ale také jako nejdostupnější palivo využívané pro přípravu 

všech pokrmů. Dle některých údajů se velikost zalesněné plochy snížila v posledních 

dvaceti pěti letech o dvě třetiny. Zhruba v 70.letech během komunistické vlády 

DERGu se tento problém snažila Etiopie řešit prostřednictvím vysazování rozsáhlých 

eukalyptových plantáží. Tyto plantáže však přispívají k vysokému vyčerpávání půdy 

a výskyt eroze ještě zvyšují.5 Velkým 

problémem je nedostatek komplexní lesní 

politiky ze strany vlády. V kombinaci 

s neexistujícím soukromým vlastnictvím 

půdy vzniká situace, kdy farmáři využívají 

veškerou půdu ke krmení dobytka a 

k nekontrolovatelné těžbě zbývajících 

dřevin.  

Mnoho organizací se v současné době 

snaží tuto situaci stabilizovat a vytváří tzv. closure areas neboli uzavřené oblasti. 

Jedná se o oblasti, které jsou silně degradované a zasažené erozí. Takovou 

uzavřenou oblast vytvořila v rámci projektu i Diakonie. V těchto oblastech jsou 
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vysázeny traviny a dřeviny (většinou za pomoci místním komunit), vytvářena jsou i 

umělá jezírka, která zadržují vodu. Po dobu cca 5-7 let nejsou tyto oblasti využívané 

k těžbě dřevin a k pastvě. Po uplynutí této doby bude další využití těchto 

rekultivovaných oblastí konzultováno s místní komunitou.  

V rámci studijní cesty jsem také navštívila školení týkající se zpracování produktů 

z ovoce. Školení bylo součástí dlouhodobého tréninku, který byl uspořádán pro 

vybrané nezaměstnané muže a ženy. V rámci tréninku byly vysvětlovány postupy 

zpracování ovoce a výroba potravinových produktů (džusy, kompoty, alkoholické 

nápoje z ovoce), ale i kosmetických výrobků. Podle výpovědí školitele budou ale 

absolventi/ky tréninku i po jeho skončení čelit problémům při rozjezdu vlastního 

podnikání, neboť počáteční investice ke koupi techniky potřebné pro zpracování 

produktů je pro místní až příliš vysoká. Zaměstnanci projektu se ještě plánují nad 

navazujícími aktivitami pro absolventy tréninku zamyslet.  

V rámci projektu byla také 

vybudována malá školka, 

prostřednictvím které dochází 

k distribuci sazenic mezi farmáře. Při 

vybudování školky byla využita 

degradovaná oblast, která byla opět 

rekultivována.  

Projekt má také část věnovanou 

vodním zdrojům. V rámci studijní 

cesty jsem navštívila dva vodní 

zdroje, které jsou spravovány již existující vodní komisí. Voda, kterou mají obyvatelé 

sousedících vesnic k dispozici, je pitná i bez nutnosti jejího převařování. U vodního 

zdroje byla také zřízena kamenná stavba sloužící k praní prádla.  

Projekt DIAKONIE ČCE je velice komplexní a zahrnuje široké spektrum aktivit. Velký 

přínosem projektu DIAKONIE je podle mého názoru fakt, že je implementován přímo 

místní organizací, která zná velice dobře místní poměry. Aktivita projektu zaměřená 

na poskytování malých půjček má podle mého názoru vysoký potenciál, neboť za 

použití velmi malých finančních částek má tato aktivita široký dopad na zapojené 

ženy i jejich rodiny. Z navštívených projektových aktivit bylo také velice patrné, že 



 

projekt využívá při realizaci již existujících struktur, čímž je samozřejmě zvýšena i 

udržitelnost dopadů projektu.  

V budoucnu by se měl projekt soustředit na zvyšování povědomí veřejnosti o těchto 

problémech, zavedení chovu včel v uzavřených oblastech, výsadbu ovocných 

stromů, rozšiřování chovu dobytka (využívánu systému cut and carry), zakládání 

nových uzavřených oblastí. V současné době také organizace pracuje na vytvoření 

sustainability strategy.  

Největšími problémy, kterým musela organizace během realizace projektu čelit, byly 

především nedostatek finančních prostředků a spolupráce s orgány vlády a místní 

samosprávy. Naopak spolupráce s Diakonií je podle místní organizace skvělá a 

bezproblémová.  

3. Pracovníci instituce6 

Diakonie má celkem 7 zaměstnanců (ředitel, fundraiser a PR specialista) a 3 

referenty zahraničních projektů a jeden zaměstnanec na pomoc při povodních.  

4.  Publikační aktivity pracoviště (časopisy, publikace, atd.) 

Diakonie vydává každým rokem výroční zprávy, které publikuje na svém webu: 

http://www.diakonie.cz/diakonicke-dokumenty/vyrocni-zpravy/. V rámci reakcí na 

aktuální dění bylo také vydáno několik tiskových zpráv. Jedna z tiskových zpráv se 

týkala i výtěžku veřejné sbírky, která probíhala v roce 2013 a která byla určena na 

sociální aktivity projektu v Etiopii. Sbírka byla určena na podporu žen v Bahir Daru na 

severu Etiopie a v Chuku. Více v tiskové zprávě popisuje ředitel Střediska 

humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE Jan Dus: ,,Sbírka směřuje na 

budování drobného podnikání žen v nejvíce postižených oblastech. Pomůže vdovám, 

jež se úmrtím manžela ocitly bez prostředků, aby si mohly založit svou vlastní 

drobnou živnost. Podmínkou pro přijetí do programu je fakt, že rodina byla místní 

samosprávou vyhodnocena jako nejchudší z nejchudším a jeden z rodičů 

(eventuálně i dětí) je HIV pozitivní.“7 

5. Organizace národních a mezinárodních workshopů/ konferencí na dané 

instituci8 
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7
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Vzhledem k povaze organizace pořádá DIAKONIE velké množství především 

národních akcí. Celkový seznam všech již uspořádaných akcí je k dispozici zde: 

http://www.diakonie.cz/prave-se-deje/kalendar-akci/?page=1  

II. Materiálně technické vybavení navštívené zahraniční instituce 

Středisko humanitární a rozvojové pomoci při organizaci DIAKONIE CČE 

zaměstnává v současné době 7 zaměstnanců (ředitel, fundraiser a PR specialista, 3 

referenti zahraničních projektů a 2 pro humanitární pomoc v ČR). V Etiopii stejně 

jako i v jiných MEO využívá Středisko pro realizaci projektů rozsáhlou síť poboček 

evangelické církve a místní diakonie (tj. organizací záložených evangelickou církví 

pro poskytování sociálních služeb).  

III. Individuální odborné konzultace 

Jana Škubalová 

Referentka zahraničních projektů  

skubalova.hrp@diakonie.cz 
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Člověk v tísni 
I. Analýza zahraniční instituce9 

1. Struktura a zaměření pracoviště 

Člověk v tísni jako velmi velká organizace rozděluje svou činnost pod jednotlivé 

sekce. Rozvojovou spoluprací a humanitární pomoci se zabývá sekce Humanitární a 

rozvojová spolupráce. Projekty humanitární a rozvojové pomoci probíhají v 

zemích Afriky (Etiopie, Demokratická republika Kongo, Angola či například Zambie), 

Asii (Barma, Kambodža, Pákistán, Afghánistán a Mongolsko) a Evropě (Kosovo, 

Slovensko, Bělorusko nebo například Rumunsko). Člověk v tísni působí v těchto 

zemích v řadě projektů s nejrůznější tématikou (zajištění základních lidských potřeb 

jako pitná voda, podpora vzdělání, zdravotnictví a občanské společnosti a dobrého 

vládnutí, nebo rozvoji podnikatelských aktivit). V České republice organizace 

poskytuje pomoc při povodních a snaží se o zlepšení informovanosti české 

společnosti o rozvojové spolupráci. 

2. Analýza aktivit zahraniční instituce – navštívené projekty 

Projekt Sociální ochrana obyvatel města 

Tento projekt je realizovaný v hlavním městě – v Addis Abebě a Awasse. Jeho cílem 

je přispět k redukci extrémní chudoby a k udržitelnému sociálnímu začlenění 

pracovníků/nic neformální ekonomiky a zranitelných a marginalizovaných skupin.  

Člověk v tísni spolupracuje na projektu s třemi místními organizacemi:  

 Mission for Community Development Program (MCDP) 

 Bright Image for Generation Association (BIGA) 

 Society for Women and AIDS in Africa-Ethiopia (SWAAE) 

Prostřednictvím projektu je podpořeno celkem 8000 žen přímo (jsou členy 

svépomocných skupin – SHG, se kterými projektu pracuje), 40 000 osob nepřímo 

(rodiny podpořených žen), 600 malých podnikatelů/lek podpořených prostřednictvím 

malých úvěrů poskytovaných prostřednictvím struktury SHG a 150 pravomocných 

osob na úrovni místní a regionální samosprávy. Projekt se zaměřuje především na 

chudinské čtvrti v Addis Abebě a Awasse.  

Projekt se zaměřuje na posílení SHGs, vytvoření rámce sociální ochrany v rámci 

SHGs, čímž dochází k podpoře genderové rovnosti mezi ženami a muži.  
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Struktura SHGs je velice komplikovaná. Jedná se o existující strukturu, která je 

během posledních 20 let postupně zaváděna mnoha nevládními organizacemi 

místními i zahraničními. Tyto svépomocné skupiny se sdružují v tzv.Cluster Level 

Asociations (CLA), kam SHGs vysílají své zástupce, CLA se poté sdružují v tzv. 

Federation. Práce CLA se většinou zaměřuje na určená specifická témata a nejvyšší 

forma – Federace se soustředí na advocacy a policy práci a jejími členy jsou kromě 

zástupců CLA také zástupci různých NNO a vlády.  

Dále jsou prostřednictvím projektu poskytována různá školení členkám SHGs a 

podpořena je organizace soutěže o nejlepší podnikatelský plán, která je pořádaná 

dvakrát v roce asociací SHGs zvanou Cluster Level Association (CLA).  

V rámci projektu jsou také organizována pravidelná setkávání mezi Federací SHGs a 

místními autoritami a podporováno zapojení Federace do aktivit komunity. 

Podpořeno je také sdílení dobrých zkušeností prostřednictvím návštěv mezi členy 

SHGs, CLA a federací z různých oblastí.  

V rámci studijní cesty jsem navštívila 

jednu SHG, se kterou jsem měla 

možnost diskutovat o jejich životě, 

běžných problémech a změnách, které 

jim projekt přinesl. Tento projekt je 

mimořádně zajímavý tím, že samotná 

podpora či ustavení nové SHG 

nevyžaduje téměř žádné finanční 

prostředky. Tato SHG byla jednou ze 

skupin ustavených nově v rámci projektu. Jejími členkami je 14 žen, které se 

rozhodly změnit svůj život. SHG vznikla v říjnu 2012. Ženám byly na začátku 

poskytnuty některé kurzy. Nejlépe hodnotily členky SHGs kurz týkající se základní 

podnikatelských dovedností, který jim podle jejich slov otevřel oči a změnil pohled na 

život.  

Od začátku projektu si ženy ukládají peníze na společný spořicí účet, a to 3 Birry 

týdně. Na tomto účtu mají nyní ženy celkem 1841 Birrů. Mimoto spoří ženy další 2 

Birry týdně, které jsou určeny na jakýsi zdravotnický účet, ze kterého budou později 

financovány výdaje spojené se zdravotní péčí o členky SHG. Ženám se také podařilo 

založit si v bance stavební spoření, díky kterému budou moci v budoucnu zakoupit 



 

nemovitost a využít ji např. pro nastartování společného podnikání. Na společných 

pravidelných setkáváních poté diskutují, na co by bylo možné naspořené finanční 

prostředky vynaložit. V rámci svého fungování již podpořily podnikatelské aktivity tří 

svých členek. Jedna z nich si založila malou restauraci, ve které nabízí speciální 

nápoje připravené z různých druhů obilí. Druhá se rozhodla pro pečení tradiční 

etiopské placky injary a třetí vyrábí malé ovocné nanuky, které prodává místním 

dětem.  

Ženy se také v rámci svých pravidelných sezení zaměřují na čistotu prostředí, ve 

kterém žijí. Společnými silami za pomoci všech aktivních členů rodin a sousedů se 

jim podařilo uklidit celou čtvrť. Ženy také společnými silami vybudovali společnou 

komunitní latrínu, kterou může zdarma využívat celá čtvrť. Pro komunikaci mezi SHG 

a organizací byla zřízena pozice community facilitator, který SHG pravidelně 

navštěvuje.  

Mezi hlavní přínosy vytvoření SHG patří podle žen vznik kulturu spoření peněžních 

prostředků (do té doby si ženy nebyly schopny uvědomit, že i s tak malým finančním 

příjmem, kterým disponují, je možné dohromady uspořit nějakou finanční částku), 

rozvoj komunikace a tréninky poskytnuté v rámci projektu (nejlépe pak ženy hodnotily 

trénink zaměřený na základní podnikatelské dovednosti. 

V budoucnu by se chtěli ženy zaměřit na rozvoj vlastní společné komunitní 

podnikatelské činnosti, přičemž by se mělo jednat o něco, z čeho by měla užitek celá 

komunita a zároveň něco, v čem jsou dobré. V úvahu připadá například příprava 

injary nebo různých směsí koření.  

Do členství v SHG se mohou zapojit i noví členové, museli by však vložit na spořicí 

účet takovou částku, která odpovídá částkám, které složily do té doby 

prostřednictvím pravidelných vkladů všechny ostatní ženy, neboť by bylo 

nespravedlivé, kdyby se nové ženy zapojily do SHG a mohly čerpat např. výhod 

získání půjčky ze společného účtu bez toho, aby na něj předtím přispěly. 

Samozřejmě by nové členky nemusely složit celkovou částku najednou, ale bylo by 

jim umožněno částku rozdělit do tří splátek.  

Využití uspořených peněz je plně v kompetenci shromáždění žen. Častokrát jsou 

prostředky využity např. i na svatební hostinu pro rodinného příslušníka členky SHG. 

Uspořené prostředky této SHG pomohly jednou i k záchraně syna jedné ze členek, 

který byl velice vážně nemocný.  



 

Tato SHG doposud nemá svého zástupce v CLA, ale v budoucnu by se chtěla o toto 

pokusit.  

V rámci projektu byla také podpořena organizace pravidelné soutěže o nejlepší 

podnikatelský záměr. V rámci studijní cesty jsem navštívila dvě výherkyně této 

soutěže. Jedna z nich získala pro své podnikání zaměřené na pečení injary dvě nové 

elektrické trouby. Podle jejích slov jí tyto přístroje velice usnadňují práci a 

prostřednictvím nich je schopná upéct 

mnohem větší množství placek než na 

klasickém kameni (v současné době 

cca 800 denně, týdně pro výrobu 

injary spotřebuje 900 kg obilniny tef, 

ze které se injara přípravuje), pro který 

se používá teplo z hořícího dřeva. 

Dokonce musela najmout i pomocnou 

sílu, která ji s pečením pomáhám. 

Mezi její zákazníky patří především různé hotely a restaurace, které od ní placky 

odebírají, mnoho zakázek má ale i u příležitosti svateb, oslav apod. Neustále ale 

musí čelit problémům týkajících se opakovaných výpadků elektrického proudu. 

Několikrát si již na tento problém stěžovala u místní samosprávy, která však situaci 

zatím nebyla schopna vyřešit. V současnosti si díky podnikání vydělá cca. 1 000 

Birrů za měsíc. V budoucnu by si chtěla otevřít svůj vlastní kamenný obchod, ve 

kterém by injaru prodávala, čímž by získala vyšší příjmy, neboť by mohla injaru 

prodávat za vyšší cenu než za jakou ji v současné době prodává dodavatelům.  

Další výherkyně soutěže, kterou jsem navštívila, byla podnikatelka zabývající se 

šitím tradičních etiopských oděvů. 

Ta získala prostřednictvím soutěže 

několik šicích strojů, které velice 

urychlují její práci. Do podnikání je 

zapojená celá rodina (její syn se 

podílí na přípravě oděvů a manžel 

na distribuci). Dále rodiny platí za 

služby švadlenám, které na šaty 

ručně našívají tradiční vzory, 



 

celkem tak zaměstnává podnik 20 osob. Určitým nedostatkem, který zaměstnanci 

projektu v jejím podnikání spatřovali, bylo nedostatečné oddělení podnikatelských 

aktivit a soukromého životu. Rodina si doposud nevede žádné dostatečné záznamy o 

výdajích a příjmech souvisejících s podnikáním a veškeré volné finanční prostředky 

využívá na nákup nového materiálu. Nemá tudíž ušetřeny žádné rezervní finanční 

prostředky, které by případně mohli využít při kritické rodinné situaci. V budoucnu 

plánuje rodina otevření vlastního kamenného obchodu, kde by oděvy prodávali a 

mohli za ně získávat vyšší finanční částky.  

Co se týče udržitelnosti nejen projektu, ale i celkových dopadů spojených s existencí 

SHGs je stěžejním krokem přeměna SHGs v právní jednotky. Neboť prozatím stojí 

struktura SHGs mimo vládní struktury tzv. kooperativ. SHGs se na rozdíl od komisí 

zaměřují na širší spektrum témat, nejen témata ekonomická, proto je jejich záběr 

dopadu mnohem širší.  

Projekt Dlouhodobá udržitelná správa přírodních zdrojů 

Tento projekt byl vytvořen v souladu s etiopským programem pro bezpečnost 

potravin v úzké spolupráci s orgány místní samosprávy, které mají na starosti 

udržitelnou správu přírodních zdrojů. Proto jsou také v projektu obsaženy aktivity 

zaměřující se na školení tzv. Rozvojových agentů (Development Agents), kteří mají 

na starosti rozvoj zemědělství a udržitelnou správu přírodních zdrojů. Projekt je 

zaměřena na dvě woredy, a to woredu Shebedino a Awassa Zuria. 

Na projektu spolupracuje Člověk v tísni se třemi dalšími organizacemi:  

 SNV Netherlands Development Organisation Ethiopia 

 Horn of Africa - Regional Ethiopian Centre Addis Ababa (HoAREC) 

 Wondo Genet College of Forestry (WGCF) & W/G Agriculture Research Centre 

(WGARC) 

Jedním z hlavních problémů Etiopie je stále vyšší nedostatek přírodních zdrojů 

spojený s rostoucím počtem obyvatelstva. V posledních třiceti letech zažila Etiopie 

masivní úbytek zemědělské půdy, odlesňování a snižování dostupnosti pitné vody. 

Zóna Sidama je relativně úrodná oblast s vysokou hustotou zalidnění. Úbytek lesů a 

s tím spojená eroze je způsobena především nadměrným užíváním dřeva jako paliva 

a nadužívání obecních pastvin pro chov dobytka. Tento problém je spojený s faktem, 

že v Etiopii neexistuje soukromé vlastnictví půdy, což snižuje pocit zodpovědnosti 

místních farmářů k užívané půdě a přírodním zdrojům obecně.  



 

Mnoho kebelí nacházejících se ve dvou dotyčných woredách není zapojeno do 

místního a regionálního trhu i navzdory úrodnosti a dobré geografické poloze. Podle 

výzkumu provedeném v roce 2010 jsou hlavními překážkami zapojení do lokálního 

trhu: nízká finanční gramotnost, vysoká fluktuace cen a nízká diverzita nabízených 

produktů. Projekt se snaží nejen o snižování eroze, ale i rozšiřování nabídky 

alternativních zdrojů energie.  

V rámci stáže bylo navštíveno mnoho projektových aktivit. Jednou z nich je 

rekonstruovaná školka. Toto zařízení 

bylo vystaveno již v roce 1978, 

v rámci tohoto projektu bylo 

rekonstruováno, elektrifikováno a 

vybaveno moderní technikou. 

Například byly v rámci projektu 

nakoupeny plastové bedny, které 

slouží k převodu sazenic (dříve byly 

sazenice přepravovány bez těchto 

beden a docházelo k jejich častějšímu ničení). V rámci projektu byl také vybudován 

most, který tak umožňuje přístup i vozidlům.  

Jedna z aktivit projektu se také zaměřila na pilotní prezentaci vařičů využívajících 

energii ze světla. Tato projektová aktivita však narazila na kulturní problémy 

v podobě tradice, která ženám zakazuje připravovat jídlo venku.  

Dále jsem navštívila hrnčířskou komunitu, 

které byl prostřednictvím tamní fungující 

kooperativy představen nový typ vařiče, 

který díky svému designu výrazně přispívá 

k efektivnějšímu využití energie a tím 

pádem i ke snížení spotřeby palivového 

dřeva. Projekt také usiluje o rozšíření 

spotřeby briket, které by nahradily 

v současnosti používané palivové dřevo. V rámci projektu byla navázána spolupráce 

s kooperativou, které byla darována technika na výrobu briket a která v současné 

době brikety vyrábí a distribuuje na místní trh. V budoucnu by chtěla kooperativa 

s obchodem expandovat i do vzdálenějších trhů.  



 

V rámci rekultivace poničených oblastí 

a odstraňování důsledků eroze bylo 

vytvořeno také několik uzavřených 

oblastí, ve kterých došlo ke kompletní 

rekultivaci poničené půdy, zalesnění a 

zatravnění. Navštívená uzavřená oblast 

je využívána místní kooperativou, která 

se mimoto zabývá i chovem dobytka a 

plánuje zavést chov včel.  

V rámci projektu byla také představena sušička využívaná k sušení plodiny moringa, 

která se používá potravina i lék. V rámci projektu bylo také uspořádáno velké 

množství seminářů a tréninků především pro DAs, kteří dále pracují s místními 

farmáři a šíří tak nabyté znalosti dále.  

Projekt Sutainable Management of Water Resources in Alaba Special Woreda 

Dostupnost pitné vody v Etiopii je jednou z nejnižších z celého světa. Největším 

zdrojem pitné vody ve venkovních oblastech je povrchová voda. Pro implementaci 

projektu byla vybrána oblast Alaba Special woreda jako jedna z nejméně rozvinutých 

oblastí v Etiopii (pouze 43,2 % obyvatel má přístup k pitné vodě).10 Přístup 

obyvatelstva k pitné vodě je většinou zajištěn prostřednictvím hlubokých vrtů. V celé 

Alabě se nachází celkem 40 vrtů, z čehož 8 nefunguje.11  

Co se týká udržitelnosti projektu, již v přípravné fázi spolupracovat ČvT s orgány 

místní samosprávy, kterými jsou Alaba Special Woreda Water Resources Office a 

regionální kancelář v Awasse – Regional Office of Water Resources in Awassa. Dále 

spolupracovat ČvT lokálními komisemi, které mají na starosti správu zdrojů. Tyto 

komise jsou voleny při společném setkání všech obyvatel vesnice a mají na starosti 

správu vodních zdrojů. Většinou vybírají poplatky za vodu a z těchto poplatků platí 

strážce vodního zdroje, palivo do motoru, který pohání pumpu a případné opravy.  

Největším problémem v této woredě je:  

- Nedostatek zdrojů pro efektivní management vodních zdrojů (technické vybavení, 

dopravní prostředky) 

                                                 
10

 The Sustainability of Water Supply Schemes, A case study in Alaba Special Woreda, RIPPLE, March 2008 
11

 PIN Project Document, Narrative. Informace poskytnuta kanceláří Alaba Special Woreda Water Office. Podle 
výpovědí zainteresovaných osob je však velice komplikované zjišťovat přesné údaje o funkčnosti jednotlivých 
vodních zdrojů. Největším problémem je pak nedostatek komunikačních kanálů mezi jednotlivými komisemi a 
kancelářemi Woredy, která se mnohdy o nefunkčnosti vodního zdroje ani nedoví.  



 

- Nedostatečná výměna informací mezi komisí a woredou. Woreda se často o rozbitém 

vodním zdroji dozví velice pozdě nebo vůbec 

- Fungování komise není založeno na ekonomických principech, ale pouze na 

předpokladu, že lidé se o svůj vodních zdroj postarají sami, protože přeci čistou vodu 

potřebují. 

Tento projekt se především zaměřil na zefektivnění práce jednotlivých komisí 

(WASHCO) především pak skrze pravidelná setkávání mezi WASHCO a woredou. 

Projekt také vybaví WASHCO potřebnou technikou. V rámci projektu budou také 

opraveny některé pumpy. Cílem projektu je vytvořit funkční a udržitelný 

administrativní a technický management vodních zdrojů v Alaba Special Woreda 

zahrnující posílení administrativy a technických kapacit pro management a technické 

udržování vodních zdrojů.  

Na začátku projektu byla zpracována studie. Jako největší problém byly dle studie 

identifikovány slabé kapacity pracovníků woreda kanceláře. Průměrná vzdálenost, 

kterou musí lidé pro vodu cestovat, je navíc vysoce nad mezinárodním standardem. 

Na základě této studie byly realizovány konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení 

celkového systému managementu vodních zdrojů (zlepšený tok informací mezi 

WASHCO a woredou, ekonomické motivy, management).  

V rámci projektu byla také vytvořena databáze vodních zdrojů. Databáze obsahuje 

široké informace o jednotlivých vodních zdrojích (technické, administrativní, finanční) 

a byla během projektu předána příslušné woreda office. Zároveň byl také vytvořen 

komunikační mechanismus – každé dva týdny zasílá WASHCO report o stavu 

vodního zdroje na woreda office. Komunikace mezi WASHCO a woredou je navíc 

vystavena feedbacku ze strany komise sestavené z místních žen, které pravidelně 

docházejí pro vodu.  

V rámci projektu je uskutečňováno velké množství tréninků pro zaměstnance 

jednotlivých wored. Velkým problémem zůstává velmi nízká kapacita zaměstnanců 

woredy, která je způsobená velmi nízkým platovým ohodnocením a s tím spojenou 

fluktuací. Proto je také tento trénink poskytován každý rok projektu. Zároveň bylo 

woredě poskytnuto technické vybavení.  

Na začátku projektu byl analyzován systém spravování vodních zdrojů na úrovni 

kebelí (washco). Komisím byly v rámci školení představeny jednoduché ekonomické 

principy, vedení účetnictví a transparentnost. Každá komise dohlíží na vybírání 

poplatků za vodu, které jsou využívány pro mzdu zaměstnanců (pouze hlídač studně 



 

a technici jsou placeni). Pravidelně se navíc WASHCO začne scházet s celou 

komunitou. Zástupci komunity tak mohou prostřednictvím těchto srazů vyjádřit své 

názory a návrhy na zlepšení.  

ČvT se také snaží, aby se WASHCO stala právním subjektem, což by do velké míry 

zvýšilo zodpovědnost komise. V ostatních woredách, kde se WASCHO staly právním 

subjektem, došlo k vysokému nárůstu profesionality. Každý měsíc se navíc uskuteční 

schůze všech členů WASCHO komise, reprezentantů z woreda kanceláře a 

reprezentantů NNO realizujících projekty spojené s vodními zdroji v konkrétní oblasti.  

Členům WASHCO komise byl také poskytnut trénink zaměřený na technické 

dovednosti, správy vodních zdrojů, vedení transparentního účetnictví a vedení 

bankovního účtu. V rámci experience sharing je v rámci projektu také uskutečněna 

studijní cesta dvou členů WASHCO komise do jiné woredy.  

Během projektu je také jsou také opraveny dva porouchané vodní zdroje. Na těchto 

opravách se finančně podílí kancelář woredy a využívány jsou pouze místní 

dodavatelé. Důležitou součástí projektu je také zvyšování povědomí o dobrých 

hygienických zvycích. 

V rámci studijní cesty jsem měla 

možnost navštívit jeden z vrtů, který 

byl v rámci projektu zrenovován. Tento 

vrt je spravován komisí sestávající z 

pěti zástupců místní komunity (na 

obrázku), kteří byli zvoleni 

prostřednictvím pravidelně se 

opakujících voleb. Většina členů 

komise pracuje jako dobrovolníci, tudíž 

nejsou nijak placeni a práci vykovávají ve svém volném čase. Každý týden probíhá 

pravidelné setkání členů komise, každých 14 dní se uskutečňuje setkání se zástupci 

organizace Člověk v tísni a místní samosprávy (kancelář woredy) každý měsíc pak 

setkání s místní komunitou.  

Po zahájení projektu byla předchozí nefungující komise vyměněna a nahrazena byla 

nově zvolenou komisí. Členové komise absolvovali mnoho tréniků, týkajících se 

vedení účetnictví, technické správy zdroje atd. Byl také zřízen bankovní učet, na 

který jsou ukládány příjmy (za každý barel vody platí lidé 3 Birry, peníze vybírá 



 

strážce hlídající vrt. Z příjmů jsou pak hrazeny drobné opravy, palivo a zaměstnanci 

– strážce a dva technici.). Ve snaze zlepšit komunikaci s místní woredou byl zaveden 

systém pravidelného měsíčního reportování. 

Podle zástupců WASHCO jsou největšími výzvami pro další rozvoj vyřešení 

problému vysokého obsahu floridu ve vodě, výstavba oplocení, které by zajistilo 

vyšší bezpečnost vodního zdroje a vybudování potrubního systému, který by přiváděl 

pitnou vodu i do vzdálenějších oblastí. 

3. Pracovníci instituce 

Celkový počet zaměstnanců ČvT je 202. Organizace je rozdělena do několika sekcí, 

kterými jsou:   

 Humanitární a rozvojová sekce 

 Programy sociální integrace 

 Centrum pro lidská práva a demokracii 

 Jeden svět 

 Jeden svět na školách 

 Fundraising 

 Mediální oddělení 

 Právní servis 

 Varianty 

Více na: http://www.clovekvtisni.cz/cs/struktura-organizace  

4.  Publikační aktivity pracoviště (časopisy, publikace, atd.) 

Společnost Člověk v tísni usiluje o zvyšování povědomí české společnosti o problematice 

chudoby, rozvojové spolupráce, migrace nebo porušování lidských práv, i o zmírnění 

rasových a národnostních předsudků a xenofobie v České republice. Prostředkem k naplnění 

těchto cílů jsou vzdělávací a informační programy společnosti Člověk v tísni (Jeden svět, 

Varianty, Migrace, Rozvojovka). V květnu 2012 Člověk v tísni otevřel v prostorách bývalé 

galerie Langhans centrum setkávání a diskuse lidí, kteří se zajímají o stav současného 

světa, zde probíhá řada akcí, podporujících osvětu, je tu k dispozici řada publikací, 

vydaných nejen touto organizací. 

5. Organizace národních a mezinárodních workshopů/ konferencí na dané 

instituci 

Člověk v tísni organizuje velké množství různých akcí. Mezi nejznámější patří festival 

dokumentárních filmů Jeden svět, který se koná každý rok v březnu v Praze. Na tuto 

akci postupně navazuje Jeden svět v jednotlivých regionech. Člověk v tísni 

http://www.clovekvtisni.cz/cs/struktura-organizace


 

spolupracoval v minulosti na pořádání velkého množství nejrůznějších workshopů a 

konferencí v ČR i zahraničí. Více informací zde: http://www.clovekvtisni.cz/cs.  

II. Materiálně technické vybavení navštívené zahraniční instituce 

Organizace disponuje v Etiopii několika implementačními kancelářemi, a to v Addis 

Abebě, Awasse, Alabě a Wolayte Sodo. Všechny kanceláře jsou vybaveny počítací a 

kancelářským nábytkem. Vzhledem k tomu, že Člověk v tísni není akademickou 

institucí, nedisponuje přístupem k odborným databázím. Člověk v tísni má knihovnu 

neakademického typu. 

III. Individuální odborné konzultace 

Odborné konzultace byly vedeny s následujícími odborníky:  

Tesfaye Regassa, projektový manažer, projekt: Natural Resource Management 

Kontakt: tesfaye.regassa@peopleinneed.cz 

Semahegh Desalegn, projektový manažer, project Water Resource Management 

Kontakt: semahegn.desalegn@peopleinneed.cz 

Sara Worku Zagrew, Social Program Manager  

Kontakt: Sara.Worku@peopleinneed.cz 

  

http://www.clovekvtisni.cz/cs
mailto:tesfaye.regassa@peopleinneed.cz
mailto:semahegn.desalegn@peopleinneed.cz
mailto:Sara.Worku@peopleinneed.cz


 

Shiny Day 
I. Analýza zahraniční instituce12 

1. Struktura a zaměření pracoviště 

Organizace Shiny Day je malá lokální etiopská organizace, která se zabývá sociální 

ochranou ohrožených skupin obyvatelstva jako jsou novorozenci a malé děti. Realizuje 

projekty zaměřující se na posílení kapacit zástupců komunit. Organizace se řídí hodnotami 

jako je participace, genderová citlivost, transparentnost, zodpovědnost, týmová práce, 

inovace, partnerství, udržitelnost a posílení role jedinců (empowerment).  

2. Analýza aktivit zahraniční instituce – navštívené projekty 

Shiny Day Social Services Association (SDSSA) je organizace založená za účelem 

zaměřit se na opuštěné děti, které postrádají potřebnou péči a podporu. Mimoto 

pracuje SDSSA na projektech zaměřujících se na podporu zdravého životního 

prostředí, rozšiřování městské zeleně, prevence obchodování s dětmi, ochrana 

životního prostředí a networking. Mezi hlavním partnerem SDSSA je organizace 

Člověk v tísni, neboť se podílí na implementaci mnoha sociální projektů, které ČvT 

v Etiopii realizuje (analýza viz výše). 

3. Pracovníci instituce 

SDSSA jako lokální organizace nemá příliš mnoho zaměstnanců. Níže naleznete 

základní přehled:  

Executive Board Members 

 Chair Person - Mr. Taye Amberber, Head of SNNPRS president office (M.A in 
Conflict Management), taye_amberbir@yahoo.com 

 Vice Chair Person - Mr. Getachew Zewdie, JeCCDO-Hawassa Program Manager 
(B.A in Management), 

Members 

 Mrs.Tigist Enyew, BIGA-Executive Director (LLB Degree), 
bigawassociation@yahoo.com 

 Mr. Zemenu Tadesse, People in Need-Czech Education Project Manager, (M.A in 
Educational Planning), zemenutadesse@yahoo.com 

 Mr. Mamo Kette, BOFED-NGO Desk Head (M.A in Development) 

 Mr. Bizuayehu Belachew, Intervolve-Program Manager (B.A in Sociology) 

Program Manager - Mr. Fasil Menjo, fasiltere@yahoo.com 

Program Coordinator - Mr. Tewodros Hagos, hagostewodros@yahoo.com 
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4.  Publikační aktivity pracoviště (časopisy, publikace, atd.) 

Jako malá lokální organizace SDSSA příliš mnoho publikací. O výsledcích své práce 

ale informuje prostřednictvím svých webových stránek 

(http://www.shinydayssa.org.et/) a výročních zpráv.  

5. Organizace národních a mezinárodních workshopů/ konferencí na dané 

instituci 

SDSSA uspořádalo několik tréniků zaměřených na práci se dřevem a kovem, přípravu jídla, 

krejčovství a design. Všichni absolventi tréniků obdrželi certifikát, ti nejlepší získali i malou 

cenu. Více informací zde: http://www.shinydayssa.org.et/?q=node/91 

II. Materiálně technické vybavení navštívené zahraniční instituce 

- 

III. Individuální odborné konzultace 

Mr. Getachew Zewdie, JeCCDO-Hawassa Program Manager (B.A in Management) 

 

  

http://www.shinydayssa.org.et/


 

Awassa University 
I. Analýza zahraniční instituce13 

1. Struktura a zaměření pracoviště  

Univerzita se skládá z šesti následujících pracovišť.  

 Programs Under Institute of Technology 

o School of informatics (Computer science, Information systém, Information 

technology) 

o School of Bio systems and environmental engineering (Bio-system 

engineering, Environmental engineering) 

o Department of civil and urban engineering (Civil and Urban engineering) 

o Department of mechanical engineering (Electromechanical Engineering, 

Mechanical engineering) 

o Department of electromechanical engineering (Electromechanical 

engineering) 

o Department of construction technology and management (Construction 

technology and management) 

o Department of irrigation and water resources engineering (IWRE) 

o Department of electrical and computer engineering (Electrical engineering) 

o Department of chemical engineering 

 Programs College of social science and Humanities 

o  School of education and training (EDPM) 

o School of behavioral science (Sociology, Psychology, Anthropology) 

o Department of language studies (Language studies, Journalism and Mass 

communication ) 

o Department of geography and environmental studies (Geography, 

Environmental studies) 

 Programs College of Law and governance 

o School of law (Law) 

o School of governance and development studies (Governance, Development 

studies) 

 Programs College of Agriculture  

o School of Animal and range Science (Animal science, Range science 

o School of Plant and Horticulture Science (Plant science, Horticulture science) 

o School of Food science and Human nutrition (Food science, Applied Human 

Nutrition) 
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o School of Environment, Gender and Development studies (Rural development 

studies, Agricultural extenssion, Agri-Business) 

 Programs College of business and economics 

o School of management and accounting (Accounting, B. Management) 

o School of hotel and tourism management (HoMa) 

o Department of economics (Economics) 

o Department of cooperatives (Cooperatives) 

 Programs College of medicine and Health science 

o School of medicine (Medicine, Optometry) 

o School of nursing and midwifery (Nursing, Midwifery) 

o School of public and Environmental Health (Public Health, Environmental 

science) 

o Department of medical and laboratory science 

o Medical laboratory 

 Programs College of Natural and computational science  

o School of veterinary medicine (Veterinary medicine) 

o School of mathematics and statistics (Applied Mathematics, Applied statistics) 

o Department of Biology (Applied Biology) 

o Department of chemistry (Chemistry) 

o Department of physics (Physics)  

o Department of sport science (Sport Science) 

2. Analýza aktivit zahraniční instituce 

Awasská univerzita spolupracuje s celou řadou partnerských organizací a institucí 

z celého světa (seznam můžete nalézt na následujícím odkazu: 

http://www.hu.edu.et/hu/index.php/research-a-development/partners-collaborations) 

3. Pracovníci instituce 

Dr.Wondwosen Moges  

Výkonný ředitel Institute of Technology 

4.  Publikační aktivity pracoviště (časopisy, publikace, atd.) 

Awasská univerzita vydává specializovaný vědecký časopis s názvem ,,Journal 

of Science and Development’ (JSD)“. Toto periodikum je vydáváno dvakrát ročně pro 

mezinárodní čtenáře a je vydáváno institutem the Research and Development 

Directorate of the University. Jsou zde publikovány články na téma jako přírodní 

vědy, technologie, zdravotnictví, přírodní zdroje, lesnictví, zemědělství, obchod a 

ekonomie, sociální vědy a vzdělávání.  



 

Více informací zde: http://www.hu.edu.et/hu/index.php/research-a-

development/journals 

5. Organizace národních a mezinárodních workshopů/ konferencí na dané 

instituci 

- 

II. Materiálně technické vybavení navštívené zahraniční instituce 

Na univerzitě se nachází čtyři rozsáhlé knihovny. 

III. Individuální odborné konzultace 

Konzultace a seznámení s projektem RESAREAS proběhlo s Prof.Wondwosenem 

Mogesem. V rámci schůzky byl profesor informován o činnosti projektu RESAREAS 

a byla mu nabídnuta možnost spolupráce. Následně byla profesorovi poslána 

dokumentace související s projektem.  

Kontakt: Wondwosen Moges, wondafetsatsem@gmail.com  

  

mailto:wondafetsatsem@gmail.com


 

ADRA 
I. Analýza zahraniční instituce14 

1. Struktura a zaměření pracoviště  

ADRA je mezinárodní nezisková organizace, která byla založena církví Adventisté 

sedmého dne. V Etiopii začala ADRA pracovat v roce 1982, a to v oblastech Oromia, 

SNNPR, Somali a Tigray. V současné době pracuje ADRA ve 127 zemích a její 

hlavní kancelář se nachází ve Washingtonu DC.  

2. Analýza aktivit zahraniční instituce 

Mezi příjemce projektu patří 43 zaměstnanců nemocnice (účastníci školení), 12 

zaměstnanců nemocnice, kterým bude postavena residence, 60 000 žen v 

reproduktivním věku a 40 000 dětí pod pět let. Celkově však projekt přispěje ke 

zvýšení životní úrovně všech 270 000 obyvatel této oblasti.  

Cílem projektu je zvýšení kapacity zaměstnanců Halaba Hospital v poskytování 

kvalitní zdravotní péče prostřednictvím poskytnutí zdravotnického vybavení, tréninků 

a stavby rezidencí pro lékaře. Ve městě Halaba Kulito, které leží v Regionu jižních 

národů, národností a lidu, uspořádalo neformální sdružení místních obyvatel finanční 

sbírku, jejímž cílem bylo vybrat prostředky na stavbu nemocnice. Za přispění 

místních úřadů se podařilo nemocnici postavit a v květnu roku 2011 zahájit její 

neoficiální provoz. Nemocnice je jediným zdravotnickým zařízením pro oblast s 270 

tisíci obyvateli, působí v ní však pouze pět všeobecných lékařů. Lékaři-specialisté 

zcela chybí. Nemocnice také postrádá většinu základního vybavení: pacientská 

lůžka, porodní lůžka, osvětlení operačního sálu, operační stůl, chirurgické náčiní, 

inkubátory, zařízení pro anestezii atd. 

Zájem místní komunity na vybudování 

a zprovoznění nemocnice je značný. 

Důkazem je i skutečnost, že se komunita 

sama podílela na stavbě, a také příslib 

vedení nemocnice, že finančně přispěje i na 

stavbu ubytovacího zařízení pro lékaře. 

Silná motivace místních je předpokladem 

k zdárné realizaci projektu, jenž přispěje 

k vyšší úrovni poskytované zdravotní péče 
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v regionu a tudíž i k zlepšení životní úrovně místních obyvatel. 

V rámci projektu jsou vybudovány ubytovací kapacity pro lékařský personál, což je 

velice důležité, neboť dříve dojížděl zdravotnický personál z velké dálky (lékaři často 

bydleli u svých rodin ve vesnici, odkud pocházeli a pronajmout si byt v nejbližším 

městě pro ně bylo příliš drahé) a nebyli tak dostupní v urgentních případech. Navíc 

poskytnutí nových ubytovacích kapacit pro lékaře sníží jinak velmi vysokou fluktuaci 

na jednotlivých zaměstnaneckých pozicích.  

V rámci projektu bylo také poskytnuto zdravotnické zařízení se zvláštním důrazem na 

péči o matku a dítě (vybavení porodnice a gynekologického oddělení). Seznam 

pořizovaných položek byl dopředu konzultován s vedením nemocnice. Vybavení je 

nakupováno od místních dodavatelů tak, aby projekt podpořil i ekonomický rozvoj 

v oblasti. Dále byly poskytnuty lékařské knihy pro zvyšování kvalifikace jednotlivých 

lékařů a IT technika (např. televizor, který je puštěný v čekárně a prostřednictvím 

kterého jsou čekajícím pacientům a jejich příbuzným promítány pořady zvyšující 

povědomí o hygieně a zdravotnictví. Televizory a knihy využívají také pacienti, 

kterým pomáhají při rekonvalescenční fázi, dataprojektor je využíván pro 

prezentování a rozbor vážných případů při každodenní poradě lékařů). 

V rámci projektu byly také uspořádány stáže českých zdravotníků, kteří zde strávili 

21 dní. Tyto stáže byly velice pozitivně hodnoceny jak ze strany etiopských lékařů, 

tak ze strany českých zdravotníků. Stáže tak přispěly k vzájemnému obohacení 

prostřednictvím přenosu znalostí. Pro zaměstnance byla také uspořádána školení 

vedená etiopskými odborníky a zaměřená na dermatologii, prevenci infekcí a 

resuscitaci novorozenců. Nad rámec projektu byl z prostředků ADRA ČR na prozatím 

devět měsíců zaměstnán zkušený chirurg, kterého do té doby nebylo možné 

vzhledem k vysokému platovému nároku chirurgů zaměstnat.  

Udržitelnost projektu byla zajištěna, neboť sama nemocnice vznikla z iniciativy 

místních obyvatel. Veškeré materiály byly nakoupeny od místních dodavatelů. Je 

možné, že tito podnikatelé dováželi ze zahraničí, ale ADRA jednala pouze s místními 

firmami. Přímo z nemocnice byl navíc vyslán technický pracovník, který dohlížel nad 

výběrem materiálu. 

Ostatní aktivity ADRY v Etiopii:  

ADRA dlouhodobě působí v regionu Somali. Mnoho NNO v této oblasti nepracuje 

především kvůli horší bezpečnostní situaci. Tento region však patří k nejchudším, a 



 

proto je velice důležité zde pomáhat. Pro zlepšení bezpečnostní situace koordinátorů 

jsou najímáni pouze místní obyvatelé. ADRA zde realizuje především projekty 

zaměřené na krizové situace nejchudších obyvatel. Tyto humanitární projekty jsou 

velice úzce spojené s realizovanými rozvojovými projekty.  

Na jednu stranu si organizace ADRA uvědomuje, že je potřeba řešit aktuální 

problémy nejvíce ohrožených skupin. Na druhou stranu neřeší tento přístup situaci 

dlouhodobě. Proto se celá řada aktivit organizace ADRA zaměřuje na jádro problémů 

celé oblasti, a to je především nedostatečné vzdělávání, nerozvinuté zemědělství a 

nedostatečný přístup k vodním zdrojům.  

Jeden z projektů se například zaměřuje na konstrukci latrín, přičemž ADRA zaplatí 

konstrukci betonového jádra, dřevěnou latrínu postaví komunita. Odpad je pak 

využíván na tvorbu hnojiva pro zemědělské účely.  Stejně jako mnoho jiných 

organizací využívá ADRA modelových příkladů ve vybraných vesnicích, kterými se 

později ostatní inspirují. Důležitou součástí aktivit ADRY je také stavba škol, při které 

spolupracují zaměstnanci organizace velice úzce s vládou a orgány místní 

samosprávy. 

Finanční prostředky získává ADRA především prostřednictvím soukromých dárců 

(skrze branch offices po celém světě), ale i prostřednictvím grantů od 

institucionálních dárců. V současnosti ADRA začíná s realizací nového projektu 

zaměřeného na podporu rozvoje zdravotnického střediska a speciálního vzdělávání 

v zóně Sidama. Prostřednictvím tohoto projektu bude podpořena nemocnice v Leku a 

Yirgalem College.  

Mezi aktivitami projektu se nachází podpora technického rázu (stabilizace dodávek 

elektrického proudu, stabilizace přístupu k vodě, vybudování rezidencí pro lékařský 

personál atd.). Především vybudování rezidencí pro lékařský personál je velice 

důležité, neboť pokud lékař pochází z daleké vesnice, není schopen dorazit 

dostatečně včas při urgentních případech. Mezi aktivitami se dále nachází vybavení 

lékařským materiálem, capacity trainings personálu. Zdravotnická college v Yirgalem 

bude podpořena především skrze poskytnutí laboratorního vybavení a capacity 

training učitelům. ADRA také plánuje navázat na velice úspěšnou aktivitu 

zahraničních stáží (stáže českých odborníků zde, ale i stáže etiopských lékařů v ČR).  



 

3. Pracovníci instituce 

Zahraničními projekty se v české kanceláři ADRY zabývá oddělení zahraničních 

projektů. Vedoucím tohoto oddělení je Dagmar Goldmannová. Jako koordinátoři 

zde pracují: Kateřina Kodysová, Markéta Lančová a Monika Šikulová.  

4.  Publikační aktivity pracoviště (časopisy, publikace, atd.) 

ADRA o své činnosti informuje prostřednictvím webových stránek, výročních zpráv a 

vydávaných publikací. Výroční zprávy jsou k dispozici zde: 

http://www.adra.cz/adra/press-centrum/vyrocni-zpravy.  

5. Organizace národních a mezinárodních workshopů/ konferencí na dané 

instituci 

ADRA pořádá velké množství různých akcí, v nedávné době se jednalo například o 

veřejný workshop k interaktivní výstavě Supermarket Svět, která je součástí 

zajímavé komponované výstavy ,,Z místa na místo". Workshop návštěvníkům 

představil, jak věci naší každodenní spotřeby, jako například mobilní telefon či 

čokoláda, ovlivňují nejen životy lidí kolem nás, ale také životy lidí v mimoevropských 

zemích. Některé z akcí ADRY v České republice jsou pořádány za účelem získání 

finančních prostředků pro rozvojové projekty v mimoevropských zemích či zvýšení 

povědomí o problémem mimoevropských zemí. Více zde: 

http://www.adra.cz/kalendar/mesic/6/rok/2013/#kalendar-anchor-184 

II. Materiálně technické vybavení navštívené zahraniční instituce 

Kancelář v Addis Abebě, kterou ADRA při implementaci projektů využívá je vybavena 

počítači a klasickou kancelářskou technikou.  

III. Individuální odborné konzultace 

Dagmar Goldmannová 

vedoucí oddělení zahraničních projektů 

dagmar.goldmannova@adra.cz 

Zerihun Awano, M& E Director 

countrydirector@adraethiopia.org 

Tel:   251 011 551 22 11  

Hewan Ayalew 

hewanayalew@adraethiopia.org 
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