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Proč se soustředit na snižování 
rizika katastrof?

„Každé euro vydané na 
aktivity týkající se snižování 

rizika katastrof (Disasterrizika katastrof (Disaster
Risk Reduction – DRR) ušetří 

4 až 7 eur, které by bylo 
nutné vydat na  zmírnění 

jejich následků.“
(ECHO) 



Komunikační  a informační technologie v přípravě 
na krize:

• relevantní, včasné a spolehlivé informace základním 
předpokladem pro jakoukoliv pomoc

• Demokratizace přístupu k informacím – noví aktéři



Zapojení místních komunit do přípravy na krize pomocí 
participativního mapování

Participativní GIS:

• Způsob sběru, shromažďování a sdílení geografických dat

• Kolaborativní technika tvorby map (každý může přispívat)



Open-Source 

• Otevřený zdrojový 
kód

• Bezplatná dostupnost 
softwarusoftwaru

• Vývoj zajišťovaný 
dobrovolnickou 
komunitou



Pilotní projekt European Open 
Source Humanitarian Aid

(EUROSHA)

Participativní mapování a 
sdílení informací pro 

snižování rizika katastrof 

v africkém Čadu



Kontext:

Cíle:

• Vytvořit jednotný 
dobrovolnický systém 
European VoluntaryEuropean Voluntary
Humanitarian Aid Corps

• Posílit humanitární  
pomoc

EUROSHA

= 

Pilotní 
projekt



EUROSHA – EU AID Volunteers

konsorcium 
9 NGOs

z 5 zemí 
Evropy

France 
Volintaires

18 
evropských a 

8 afrických 
dobrovolníků

4 země:

Čad
SAR
Keňa

Burundi



Příprava před krizovými situacemi

za použití open–source technologií 
OpenStreetMap a Sahana 

Cíle projektu 

Zlepšit spolupráci mezi 
humanitárními aktéry při 

řízení krizových situací

Sbírat, spravovat a 
sdílet humanitární 

informace

Zvýšit kapacity 
místních a 

mezinárodních 
humanitárních
aktérů pomocí 

školení



Sahana Eden

http://eden.sahanafoundation.org/
- Open source databáze humanitárních 

přístřešků, skladů, kanceláří organizací, 
projektů, nemocnic

- Kdo dělá co a kde?
- Možnost vizualizace na mapě 

OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM)

http://www.openstreetmap.org/
– Open source webová platforma s 

mapami celého světa
– Mapy volně dostupné zdarma 
– Možnost volného doplňování informací 

a  obnovování map 



Čad - kontext

- 1,284 mil. km

- islám, křesťanství, animismus

- 11,3 mil. obyvatel

- 600 etnik

- historie politických převratů a 
občanských válek, konflikt sever x jih

Humanitární situace:Humanitární situace:

• sucha/povodně, desertifikace
• uprchlíci z okolních zemí, IDPs

- Ze Súdánu: 288 000
- Z CAR: 75 000
- IDPs: 130 000 – z toho 30 % děti ve 

věku od 6 do 12 let
• V roce 2011 mělo přístup k pitné vodě 

jen 47,3% obyvatel





Sbírání humanitárních informací
� Geografické informace (cesty, budovy, body zájmu...)
� Informace o aktérech HP  (« kdo dělá co kde »)

Sdílení humanitárních informací
Skrze OpenStreetMap a Sahana Eden  – data jsou tak 

Aktivity v rámci projektu EUROSHA

� Skrze OpenStreetMap a Sahana Eden  – data jsou tak 
přístupná pro všechny

Školení za účelem zvyšování kapacit a spolupráce
aktérů HP 

� Zvyšování povědomí, demonstrace a školení pro místní a 
mezinárodní aktéry humanitární pomoci



Dosažené výsledky
� Vytvořena komunita OSM maperů

� Mapy města Goré, několika vesnic, 4 uprchlických táborů, zón intervence 
Acry

� Školení OSM pro 253 osob

� Základy pro pokračování rozvoje

OSM na úrovni VŠ, místních autorit, 

ministerstev, NGOs po celé zemiministerstev, NGOs po celé zemi



Výsledky projektu EUROSHA v Čadu



Goré



Srovnání: uprchlický tábor 
Amboko na OSM a Google Maps



Srovnání: uprchlický tábor 
Dosseye na OSM a Google Maps



Děkuji za pozornost.

Mgr. Kateřina Struhová
katerina.struhova@seznam.cz
eurosha.tchad@gmail.com


