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Rok 2015
Evropský rok rozvojové spolupráce

Pro rozvojové organizace v celé EU znamená tato iniciativa jedinečnou příležitost, jak 
zdůraznit odhodlání Evropy vymýtit chudobu na celém světě a inspirovat co nejvíce Evropanů, 
aby se v oblasti rozvoje angažovali. 

Rok 2015 je také rokem, kdy končí lhůta ke splnění rozvojových cílů tisíciletí, na kterých se 
v roce 2000 dohodli vedoucí představitelé zemí světa, a kdy by se mezinárodní společenství 
mělo dohodnout na budoucím celosvětovém rámci pro vymýcení chudoby a udržitelný 
rozvoj.

Průzkum Eurobarometr z roku 2013 přinesl zajímavé výsledky ohledně toho, jak se na 
rozvojovou pomoc dívají občané EU.

 Více než 80 % Evropanů se domnívá, že rozvojová pomoc je důležitá, a 60 % si myslí, že by 
EU měla tuto pomoc rozšířit.

 Dvě třetiny respondentů se domnívají, že by potírání chudoby v rozvojových zemích mělo 
být jednou z hlavních priorit Evropské unie.

 Zároveň však 50 % dotázaných nemá ponětí o tom, komu je pomoc Evropské unie určena.



Cíle Milénia z roku 2000  jsou nadále 
nesplněnou výzvou
Millennium Development Goals
 Na zvláštním zasedání Valného 

shromáždění Organizace 
spojených národů v září 2000 
v New Yorku přední státníci 
členských zemí OSN podpisem 
tzv. Miléniové deklarace zavázali 
celé mezinárodní společenství ke 
splnění ambiciózních cílů v oblasti 
světového rozvoje a k vymýcení 
chudoby do roku 2015.



Osm tzv. Rozvojových cílů tisíciletí 
(Millennium Development Goals - MDGs) 
bylo definováno následovně:

 Cíl 1: odstranit extrémní chudobu a hlad
 Cíl 2: dosáhnout základního vzdělání pro 

všechny
 Cíl 3: prosazovat rovnost mužů a žen 

a posílit roli žen ve společnosti
 Cíl 4: snížit dětskou úmrtnost
 Cíl 5: zlepšit zdraví matek
 Cíl 6: bojovat s HIV/ AIDS, malárií 

a dalšími nemocemi
 Cíl 7: zajistit udržitelný stav životního 

prostředí
 Cíl 8: budovat světové partnerství pro 

rozvoj



Česká globální rozvojová spolupráce
realizovaná zejména MZV

Koncepce transformační 
spolupráce stanovila 
následující prioritní země:
 Barma/Myanmar
 Bělorusko
 Bosna a Hercegovina
 Gruzie
 Irák
 Kosovo
 Kuba
 Moldavsko
 Srbsko
 Ukrajina

Vývoj podílu ZRS ČR na HND v letech 2004-2010



Cíl České rozvojové pomoci

Programové země
 Afghánistán
 Bosna a Hercegovina
 Etiopie
 Moldavsko
 Mongolsko

Projektové země
 Gruzie
 Kambodža
 Kosovo
 Palestinská autonomní území
 Srbsko



Cíl Kambodža – projektová země

 Kambodža se dodnes potýká s následky působení 
Pol Potova režimu, který závažně narušil sociálně-
ekonomickou strukturu země. Kambodža patří k 
nejchudším zemím regionu, na žebříčku zemí 
podle indexu lidského rozvoje k roku 2012 zaujímá 
138. místo. 

 Dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce
(ZRS) ČR na léta 2010 – 2017 patří Kambodža do 
kategorie tzv. projektových zemí. ČR zde v rámci 
ZRS působí především v sektorech:

 sociální infrastruktura;
 výroba a dodávky energie;
 zdravotnictví.
 Kromě rozvojových projektů v gesci České 

rozvojové agentury (ČRA) jsou v Kambodži rovněž 
realizovány malé lokální projekty při 
zastupitelském úřadě (ZÚ) a kambodžským 
studentům jsou nabízena vládní stipendia.



KAMBODŽA: 
PŘEHLED PROJEKTŮ 
ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ 
SPOLUPRÁCE (ZRS) ČR 
2006 - 2012

Název projektu (realizátor) Popis Doba realizace Rozpočet v CZK*

Sektor vzdělávání

Výstavba školy v provincii Takeo                                                             Takeo 
Provincial Government výstavba školy 2009 627 994

Sektor zdravotnictví

Kardiologická operace srdce 1 dětského pacienta/FN Motol Kardiologická operace srdce 1 dětského pacienta 2012 500 000

Kardiologická operace srdce 1 dětského pacienta/FN Motol Kardiologická operace srdce 1 dětského pacienta 2011 500 000

Rozšíření zdravotních středisek Lum Chang a  Chumreas Pen, Takeo/PIN Rozšíření zdravotních středisek Lum Chang a  Chumreas Pen, Takeo 2011 350 000

Zdraví pro matky a děti v Kambodži (ČvT) péče o zdraví matek a dětí 2010-2012 4 550 000

Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní nutriční péče pro děti do 5 let v 
oblasti Takeo (Magna Děti v tísni, o.p.s)

Spolupráce s okresní nemocnicí a 15 zdravotními středisky,  posílení jejich provozní kapacity 
- renovace a materiální dovybavení. Posílení odborné kvalifikace zdravotního personálu a 
dobrovolných komunitních pracovníků formou školení a tréninku. 

2010-2011 1 647 855

Zvyšování dostupnosti kvalitní zdravotnické péče v Kambodži s důrazem na 
péči o matku a dítě (ČvT)

Zvýšení kvality zdravotnických služeb ve veřejných zdravotnických zařízeních a zvýšení 
poptávky po těchto službách u vesnického obyvatelstva. Podpořeno bude 48 
zdravotnických zařízení - zlepšování technických podmínek, vybavení,  zvyšování 
odborných kompetencí personálu

2008-2009 3 250 000

Sektor zásobování vodou a sanitace

Zlepšení zásobování vodou a instalace sanitačního zařízení ve dvou pilotních 
školách v rámci provinciální implementace národní politiky o Speciálním a 
inkluzivním vzdělávání/Rainbow Gateway, L. Vejlupková.

Modelový projekt zásobování vodou a sanitace ve dvou základních školách včetně včetně
osvěty o používání 2012 499 800

Další rozvoj zabezpečení vody, sanitace a osvěty pro obyvatele vesnice 
poblíž hraničního přechodu (Masarykova univerzita, Brno) vodní ochrana, sanitace a školení pro obyvatele chude vesnice 2008 499 996

Ostatní sociální infrastruktura a služby

Podpora iniciativ vedoucích k zefektivnění využívání zdrojů obživy u chudé 
populace v Kambodži (ČvT) efektivní využívání zdrojů obživy u chudé populace v Kambodži 2011-2012 1 800 000

Posilování komunitní podpory pro postižené děti v provincii Takeo (Charita 
ČR) komunitní podpora pro postižené děti 2010-2012 3 000 000

Zvyšování znalostí a dovedností obyvatel v kambodžském regionu Angkor za 
účelem posilování jejich sociálního a ekonomického statusu (prac.název 
GOPURA II) (Lux et lapis)

Trilaterální projekt - zvyšování znalostí a dovedností obyvatel v kambodžském regionu 
Angkor za účelem posilování jejich sociálního a ekonomického statusu (prac.název 
GOPURA II)                   Lux et lapis

2008 350 000

Průzkum počátků osídlení v Angkoru (VÚ AV ČR Řež u Prahy) Trilaterální pojekt - Průzkum počátků osídlení v Angkoru 2008 349 516

Rozšíření infrastruktury pro udržitelný rozvoj turistiky za kulturními památkami 
Angkoru (VÚ AV Řež u Prahy) Rozšíření infrastruktury pro udržitelný rozvoj turistiky za kulturními památkami Angkoru 2006-2007 2 903 000

Energetika

Oblastní tržní rozvoj bioplynu pro udržitelné zdroje energetiky v Kambodži Zajištění udržitelné čisté dodávky energie pro 2800 venkovských obyvatel 2010-2013 6 000 000

26 828 161
Humanitární pomoc

Záplavy 2011 1 835 851
CELKEM ZRS ČR a HUMANITÁRNÍ 
POMOC 28 664 012



Rozvojová pomoc Kambodže jen 2013
(nárůst na 21 640 000 Kč bez soukromých zdrojů!)

Sektor Název projektu Popis projektu Realizátor Doba realizace Celkový plánovaný 
rozpočet (CZK) Gesce

Podpora zdravotnických služeb Projekt je zaměřen na zkvalitnění zdravotnických služeb pro 
mytky a děti Člověk v tísni, o.p.s. 2013 - 2 500 000 ČRA

výroba a dodávky energie Rozvoj tržního odvětví s bioplynárnami pro zajištění udržitelných 
zdrojů energie v Kambodži

Projekt má za cíl přispět k rozvoji stabilního tržního odvětví s 
domácími bioplynárnami v sedmi provinciíchKambodži s 
hlavním důrazem na provincii Takeo.

Člověk v tísni, o.p.s. 2011 - 2013 14 000 000 ČRA

Celkem bilaterální projekty x

Malé lokální projekty (MLP) při ZÚ

Ekologizace a rekonstrukce budovy zázemí technické střední 
JHP školy pro nemajetné děti

Cílem projektu je náprava nevyhovoujícího stavu, ve kterém se 
nachází střední škola pro nemajetné děti.

Civitas per Populi, 
o.s., Hradec 
Králové, ČR   

2013 400 000 MZV 

Posílení kvality vzdělání a zdraví žáků základní škoyl v provincii 
Kampong Chhang

Cílem projektu je zlepšit hygienické zázemí žáků základní školy -
vodovod, sanitace.

Realizátor: Člověk v 
tísni, o.p.s.   2013 400 000 MZV 

Celkem MLP při ZÚ 800 000

Trilaterální projekty Tržní rozvoj služeb pro komunitní živočišnou výrobu Cílem projektu je posílením zaměstnanosti a přidané hodnoty 
produkce eliminivat chudobu Člověk v tísni/EK 2013 - 2 000 000 ČRA

Celkem trilaterální projekty 2 000 000

Vládní stipendia V akademickém roce 2012/13 byla Kambodži nabídnuta 2 
vládní stipendia, v roce 2013/14 žádné stipendium V roce 2012 studuje v ČR 6 vládních stipendistů z Kambodži MŠMT

Vysílání VŠ učitelů

Česká zemědělská univerzita Praha Zvyšování zemědělského školství v Kambodži ČZÚ Praha 2012-2013 1 000 000

Charita ČR Přenos metod výuky inkluzivního vzdělávání z českých vysokých 
škol na kambodžské univerzity CHČR 2012-2013 1 340 000

Celkem MLP při ZÚ 2 340 000



Projekt Střední technické JHP školy 
v Kambodži, Puok, provincie Siem Riep

 Začátek projektu v roce 2010
 Soukromí donoři  - bývalí skauti sdružení 

do organizace JHP škola
 Aktivity v ČR k dárcovství a donorství
 Silný partner se zkušeností –

Cambodian School Project, Wn, USA
 Direktní doprava materiálu pro školu
 Finance školy beze ztrát (cca 13-15 t. 

USD/rok), administrativy a závislosti na 
státu

 Aditivní granty na posílení 
samostatnosti a soběstačnosti

Cíl :
Podpora nejchudších studentů a 
poskytování vzdělání proti otrocké práci a 
prostituci nebo silné chudobě!



Posun ve vzdělávání a kvalitě života 
školy 2014 - 2015 je značný a patrný!
 Fotovoltaický systém a úspora energie
 Systém likvidace části odpadů – kompost, pálení, filtrace 

odpadních vod, odvoz tříděného odpadu, využití zbytků
 Organické hospodaření na školních pozemcích a „bio“ produkce 

potravin pro školu – ryby, houby, koření, drůbež, vejce, zelenina
 Rozšíření sanitárních zařízení a zkvalitnění hygieny (filtry, apod.)
 Vytvoření nových prostor – ubytovna dívek, počítačová místnost, 

místnost pro hosty, akumulátorovna, spalovací pec
 Vylepšení – Rybníček, chodníčky na obd.dešťů, komfort studentů,
 Zajištění techniky, poptávka po absolventech, vzrůst kvality studentů



Hlavní budova školy a pozadí 2014 -
2015

An Face 2014 Zezadu 2015



Věci v chodu

Houbovna Akumulátorovna



Stav 2015 po dotaci ČRA

Ubytovna a sanita dívek
Obnovený domek a sanita 
hochů



Nové stavby k užitku

Spalování odpadu Filtrace a usazení bílé vody



Další novinky pro soběstačné  stravování…
Drůbeží farma a produkce Zajištění kvalitní pitné vody

Rybníček s jímkou a rybí osádka

Biozahrada od Ann Garden



Oficiální návštěva z MZV – sekční šéf 
I.Jančárek, Velvyslanec V.Grepl, Charge d
affairs J.Gašparíková - dopadla skvěle 

 P.Sarith perfektně předvedl školu
 P.Sarith ukázal úspěšnost studentů
 Zaujala energetická a 

potravinová soběstačnost s 
vyřešeným odpadovým 
hospodařením

 Projekt dostal nabídku dotace z 
Vyslanectví a posléze má obdržet 
cca 200 tis. Kč

 Projekt se stal modelovým a mají 
podle něj být dělány další !!!

 Už jsou podle JHP školy další 
projekty vypsány



Výsledný součet v rozvojové pomoci
příklad Kambodžská škola - efektivita

 3 ročníky absolventů po cca 52 
studentech – vysoké uplatnění a 
poptávka, řízená praxe!

 Financování beze ztrát a vedlejších výdajů
 Potravinová a ubytovací soběstačnost 

studentů, nízké provozní náklady
 Vysoká motivace ke studiu a navazující 

praxe v okolí – uplatnění
 Nízké náklady (4 roky):
 Privátní zdroje – 15 t. USD (300 tis.Kč/rok) –

provoz
 Navíc ZRS ČR + 480 Tis. Kč
 Dovoz PC, komponentů, zdravotního 

materiálu, tužek, pomůcek, knih, semen, 
Elektroniky, apod.



DĚKUJI ZA POZORNOST!
MICHAEL PONDĚLÍČEK

SPOLUPRACOVNÍK CPP A JHP ŠKOLY


