
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci 
Bělehradská 92 
120 00 Praha 2 

Czech Republic 
 

Tel.: +420 222 522 480 
E-mail: sekretariat@fors.cz 

www.fors.cz 
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci 
FoRS – Czech Forum for Development Co-operation 
 

FoRS je registrováno jako zájmové sdružení právnických osob 
Reg. č. 56/2150/02 na Magistrátu hl. města Prahy ze 7. 10. 2002, IČO: 71010114 

FoRS je zakládajícím členem evropské konfederace nevládních neziskových organizací pro humanitární pomoc 
a rozvoj – CONCORD (www.concordeurope.org) 

Doporučení FoRS pro přípravu programu ZRS pro Etiopii 
 

1. Úvod 
 
Etiopie je jednou z nejzaostalejších a nejvíce zalidněných zemí na světě a zároveň je zemí s obrovskou 
nezaměstnaností, negramotností a chybějící základní infrastrukturou (vodní zdroje, silnice, školy). 
Země představuje v současném světě stále ještě synonymum chudoby, přestože má velký 
hospodářský potenciál. Index lidského rozvoje UNDP v r. 2009 zařadil Etiopii až na 171. místo ze 182 
zemí světa. 38,7% populace žije dle mezinárodních ukazatelů pod hranicí chudoby.  
Etiopská ekonomika stojí především na zemědělství, které tvoří 43,5 % HDP, avšak využívá 85 % 
pracovní síly v zemi. Sektor zemědělství trpí častými suchy, které střídají prudké záplavy. 
V zemědělství jsou extenzivně využívány přírodní zdroje a znalosti farmářů o možnostech 
intenzifikace a modernizace zemědělství jsou mizivé. To společně s nedostatkem vody, rozsáhlou 
erozí a populačním růstem vede k devastaci půdy ve většině Etiopie. Určitou brzdou ekonomiky je i 
výhradní státní vlastnictví půdy – ta je vládou pouze zapůjčována podnikům a zemědělcům. Tím, že 
zemědělci pouze pracují na zapůjčené půdě necítí potřebu věnovat úsilí její kultivaci a ochraně.  
Přístup k pitné vodě a sanitaci je v Etiopii jedním z nejnižších na světě. 75 000 dětí zde zemře každý 
rok kvůli průjmovým onemocněním. Jen 25% venkovských domácností má přístup k nezávadné vodě. 
Polovina Etiopanů nemá přístup k dostatečnému množství vody. Přístup k sanitárnímu vybavení má 
jen 11% populace. V zemi chybí účinné strategie na snižování rizik (disaster risk reduction), které by 
poskytly účinnou pomoc obyvatelům ohroženým např. suchem, záplavami, náhlými sesuvy půdy 
apod. 
Co se týče sektoru vzdělání – pouze 42,7 % populace nad 15 let je gramotných, přičemž mezi 
gramotnými převažují muži a chlapci nad ženami a dívkami. Vláda v posledních letech implementuje 
rozsáhlý program na podporu gramotnosti, který je zaměřen na stavbu nízko-rozpočtových škol 
z lokálních materiálů s minimálním vybavením. To však naráží na nízkou kvalifikaci učitelů. Ačkoliv má 
každé dítě právo na vzdělání, v Etiopii toho právo není naplňováno.  
Zdravotnictví je v Etiopii na velice nízké úrovni, především ve venkovských oblastech, kde žije 83 % 
obyvatel. Součástí vládní strategie je stavba malých zdravotnických center v každé kebeli 
(municipalitě) a jejich vybavením základními léky na léčbu průjmových onemocnění, malárie, 
podvýživy a dalších častých onemocnění. Tato centra pak spadají pod zdravotnická střediska. 
V současné době však chybí ještě většina zdravotnických center i středisek a ty již vybudované často 
nejsou vybaveny potřebnými léky. Také prevence a léčba slepoty rozšířené u produktivní části 
populace je nedostatečná, což významně snižuje příjmy postižených rodin. 
Velkým problémem v Etiopii představuje obchod s lidmi uvnitř země. Jeho oběťmi se každý rok stane 
i 20 000 dětí, které jsou potom doslova vykořisťovány – zpravidla končí jako levná a nesvobodná 
pracovní síla, bez možnosti vzdělávání či návratu domů. Škodlivá dětská práce se týká 53% dětské 
populace, přičemž 50 000 dětí ve věku 15-17 let je obětí nejhorších forem dětské práce, ke kterým 
patří prostituce a otroctví. Další významný problém představuje ženská obřízka genitálií, která je 
praktikována podle odhadů na 74 % dívek (např. v Somali je podle odhadů obřezáno 97 % dívek a 
v SNNPR 55 %).   
 

2. Dosavadní působení českých NNO v Etiopii 
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Z českých neziskových organizací sdružených ve FoRS v zemi působí Člověk v tísni a Světlo pro svět. 
Charita ČR má v Etiopii partnerskou organizaci Caritas Ethiopia a další členy mezinárodní sítě Caritas  
a IOM zde má stálou misi. 
 
Člověk v tísni: 
V Etiopii od r. 2003, dosud v zemi realizoval projekty za více než 130 mil. Kč. Realizace projektů 
v SNNPR (Alaba, Awassa, South Omo aj.), v Somali Regionu (Gode zone), v Addis Ababě a 
prostřednictvím partnerů také v Amhara a Oromiya. V současnosti kanceláře v Awasse, Jince, Alabě 
(SNNPR), Addis Abebě a Kelafu (Somali Region).  
Voda, sanitace a hygiena 

o zdroje vody (opravy nefunkčních hloubkových vrtů a stavba nových, přivedení vody z vrtů do 
vesnic, stavby na sběr dešťové vody, stavby mělkých studen, ochrana pramenů) a nastavení 
systému jejich dlouhodobé udržitelné správy komunitou 

o chemické a mechanické čištění vody  
o sanitární vybavení – stavby latrín, jednoduché umývárny 
o hygienická školení a hygienické vybavení pro lidi žijící na venkově 
o stavba vesnických zdravotních středisek 

 
Vzdělání:  

o školení učitelů v moderních vyučovacích metodách a systematická práce na zlepšení úrovně 
vzdělávání v zemi 

o stavba základních škol 
o podpora vzdělávání znevýhodněných skupin dětí 

 
Sociální rozvoj 

o podpora sirotků a ohrožených dětí  
o prevence obchodu s dětmi a pomoc jeho obětem 
o osvěta HIV/AIDS a plánované rodičovství 
o prevence dětské práce 
o zavádění udržitelných systémů komunitní sociální ochrany prostřednictvím svépomocných 

ženských spolků 
 

Zdroje obživy pro venkovské i městské obyvatelstvo 
o práce s komunitami na zastavení eroze 
o komplexní rozšiřování zdrojů obživy pro zemědělce, svépomocné ženské spolky a drobné 

řemeslníky: identifikace alternativních zdrojů obživy, školení spojené s vhodnou materiální 
podporou a průběžné poradenství, mikropůjčky 

o stavba zavlažovacích kanálů 
 
Finanční zdroje Člověka v tísni v Etiopii: vláda České Republiky, UN OCHA, veřejná sbírka a soukromé 
dary, Evropská komise, Rescate, Magistrát hl. m. Prahy. 
 
Světlo pro svět 
Konfederace Light for the World působí v Etiopii od r. 2005, česká sesterská organizace Světlo pro 
svět od r. 2007. V současnosti Light for the World podporuje v Etiopii 25 projektů místních 
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partnerských organizací. Projekty jsou realizovány napříč Etiopií, včetně SNNPR a Somali Regionu. 
Light for the World má kancelář v Addis Ababě. 
Sociální rozvoj 

o Prevence slepoty a její léčba (šedý zákal, trachom, glaukom aj.) prostřednictvím očních klinik 
o Rehabilitace lidí s postižením a jejich začleňování do společnosti včetně vytváření 

ekonomických příležitostí 
o Podpora přístupu ke vzdělání a základním sociálním službám pro děti s postižením (inkluzívní 

vzdělávání) 
o Světlo pro svět podporuje 5 projektů: Komunitní rehabilitace v Gondaru, Distribuce 

Zithromaxu v Silti, podpora oční kliniky v Zeway, Výroba knih pro nevidomé, Podpora výuky 
hluchoněmých dětí 

o Perspektiva působení Světla pro svět v Etiopii – min. do r. 2012 
 
Finanční zdroje Světla pro svět v Etiopii: soukromé dary a vláda ČR. 
 
International Organisation for Migration (IOM) 
IOM Praha v Etiopii přímo nepůsobí, IOM má však v zemi stálé zastoupení (kanceláře v Addis Ababa, 
Gambella, Tigray a Somali). IOM Praha se bude moci účastnit veřejných zakázek ČRA. 
 
Sociální rozvoj 

o Prevence obchodu s lidmi, ochrana, poradenství a psycho-sociální pomoc jeho obětem 
o Budování kapacit vlády a justice v problematice obchodu s lidmi 
o Zlepšení kvality života vnitřně vysídlených osob a starých lidí, poskytování přístřeší, 

zdravotnických služeb, potravin,  
o Podpora ekonomické soběstačnosti 
o Zprostředkování přenosu investic a know-how od etiopské diaspory do Etiopie 
 

 
Charita ČR 
Charita ČR zatím v Etiopii projekty přímo nerealizovala, nicméně podporuje finančně své partnery 
(například podpora zdrojů obživy díky zlepšenému přístupu k vodě) a má možnost zde působit skrze 
partnery z mezinárodní sítě Caritas a skrze svého místního partnera Caritas Ethiopia.  
 
ADRA 
ADRA dosud v Etiopii projekty nerealizovala, nicméně naváže kontakty s místní Adrou a určí možnosti 
spolupráce nad projekty ZRS. 
 

3. Doporučení FORS týkající se sektorových a regionálních priorit 
 
Členské organizace FoRS realizující projekty v Etiopii doporučují zaměřit se zejména na přístup ke 
vzdělání, k základní zdravotní péči a na řešení sociálních problémů jako je obchod s lidmi, ochranu 
ohrožených dětí a dětí s postižením. Velmi důležitá je také podpora diverzifikace zdrojů obživy pro 
nejchudší obyvatele – ať už zemědělce či řemeslníky. Sektory životního prostředí a zemědělství jsou 
spolu úzce propojené, a proto byly některé z navržených opatření uvedeny pod oběma body. U 
zemědělství je základním úsilím dosažení dlouhodobé potravinové bezpečnosti, k čemuž je třeba 
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v Etiopii zintenzívnit ochranu životního prostředí. Dominantním problémem v Etiopii je nedostatečný 
přístup k bezpečné vodě a sanitaci, což by rozhodně program ZRS neměl opominout a měl by se 
zaměřit zejména na praktické komunitní projekty, které nejsou příliš nákladné a přitom pomohou 
velkému množství dosud opomíjených lidí. Konkrétně FoRS doporučuje zaměřit se v rámci sektorů na 
následující oblasti: 
 
Sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb) 
Vzdělávání: 

o Podpora odborného vzdělávání (vocational training) a jeho napojení na trh práce (s cílem 
vytvořit pracovní uplatnění mimo jiné pro ohrožené skupiny obyvatel a/nebo v komunitách 
odkud se rekrutují oběti obchodu s lidmi či migranti a/nebo kde je vysoká míra dětí, které 
nechodí do školy), včetně poskytování mikrograntů a podpory vzdělávání žen a dívek 

o Podpora kvality vzdělávání prostřednictvím systematizovaného zavedení moderních 
vyučovacích metod do vzdělávání a přípravy učitelů 

o Podpora inkluzívního vzdělávání pro děti s postižením  
o Podpora clusterových škol (tedy škol, které mají úlohu pomáhat v rozvoji i dalším několika 

školám v jejich blízkosti) v rurálních oblastech 
 
Sociální služby a programy 

o Prevence obchodu s lidmi (zejména dětmi a ženami) a zvyšování povědomí o problematice 
obchodování s dětmi 

o Ekonomická podpora ohrožených dětí a jejich rodin (např. sirotci, velmi chudé rodiny, děti 
s postižením, samoživitelky) např. prostřednictvím zavádění income generating activities  

o Sociální podpora ohrožených dětí a jejich rodin (např. sirotci, velmi chudé rodiny, děti 
s postižením, samoživitelky)  

o Ochrana dětí před poškozující prací, obchodem s lidmi či násilím  
o Pomoc obětem obchodování s lidmi a podpora jejich reintegrace  
o Podpora informovanosti o škodlivosti ženské obřízky 
o Programy komunitní rehabilitace pro lidi s postižením 
o Budování kapacit vlády a příslušných úřadů v účinném boji v obchodu s lidmi, podpora při 

vytváření národního programu a politik prevence obchodování s lidmi 
o Podpora rozvoje svépomocných komunitních skupin (posílení postavení žen prostřednictvím 

self-help groups)   
 

Zdravotnické služby 
o Prevence HIV/AIDS a podpora nakažených 
o Přístup k základní zdravotní péči ve venkovských oblastech  
o Prevence a léčba slepoty (šedý zákal, trachom a další léčitelná oční onemocnění) 
o Podpora sanitace a hygieny v komunitách s vysokým výskytem průjmových onemocnění 

 
Životní prostředí 

o Zajištění přístupu k nezávadné pitné vodě pro venkovské obyvatelstvo – prostřednictvím 
oprav vrtů, stavbou vodovodních přípojek do komunit, hloubením studen v místech, kde 
podzemní voda není hluboko, stavbami pro sklízení dešťové vody, ochrana existujících 
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vodních zdrojů proti kontaminaci a s ní spojené šíření nemocí – vždy v úzké spolupráci 
s komunitou a s důrazem na udržitelnou místní správu vodních zdrojů 

o Budování kapacit komunit a místní správy v managementu přírodních zdrojů  
o Podpora sanitace a hygieny v komunitách s vysokým výskytem průjmových onemocnění 
o Ochrana půdy před erozí v úzké spolupráci s komunitami 
o Environmentální osvěta a vzdělávání 
o Disaster risk reduction na komunitní úrovni 
o Podpora adaptace na klimatické změny na komunitní úrovni 
 

Zemědělství 
o Podpora vesnických poradenských center pro zemědělce  
o Ochrana půdy před erozí v úzké spolupráci s komunitami 
o Udržitelná diverzifikace a intenzifikace zemědělské produkce drobných farmářů 
o Rozšiřování možností zdrojů obživy pro vesničany  
o Podpora malého a středního podnikání ve venkovských oblastech včetně poskytování 

mikropůjček a zpracování zemědělských produktů a podpora přístupu na trhy 
o Podpora vzdělávání v oblasti zemědělství 
o Podpora zavádění lokálních systémů zavlažování zemědělské produkce v úzké spolupráci s 

komunitami 
 

Doporučené regiony:  SNNPR a Somali Region.  
V SNNPR již existuje dostatečná historie rozvojových projektů financovaných ze zdrojů ZRS, která by 
měla napomoci realizaci dalších projektů. Česká rozvojová pomoc je zde dobře zavedena i u vládních 
úřadů na regionální, okresní a oblastní úrovni, což umožní včasnou a efektivní implementaci projektů 
a spolupráci úřadů na projektových aktivitách. Jedná se o relativně dobře přístupný a přitom 
potřebný region. 
Somali je odlehlou oblastí, která je ze strany donorů zatím spíše přehlížena, ačkoliv se jedná o jednu z 
nejméně rozvinutých oblastí Etiopie. Je možné zde dosáhnout skutečně významným výsledků a 
přitom být jedni z mála, kteří zde pomáhají. Potřeby v Somali Regionu jsou enormní i ve srovnání 
s ostatními částmi Etiopie. Je možné zde navázat na úspěchy několika projektů, z nichž jeden byl již 
financován ze ZRS (humanitární pomoc). 
 

4. Další doporučení FoRS pro přípravu Programu 
 
Participace přijímajících komunit na projektech je nutností. Většina práce na projektech by měla být 
realizována v úzké spolupráci s místními komunitami, místními NNO či prostřednictvím místních 
firem (podle povahy projektu). V projektech je nutné dbát o posílení role komunit na správě věcí 
veřejných.  
Důsledné dodržování Do No Harm konceptu – zejména u vzácných zdrojů jako je voda či půda je 
třeba přistupovat k nakládání s nimi velmi opatrně, aby nebyly prohlubovány konflikty mezi 
jednotlivými klany či etniky. 
Zahrnout v případě Etiopie mezi průřezová témata i boj s HIV/AIDS. Tak jako to má Evropská komise 
v Country Strategy Paper pro Etiopii či sama etiopská vláda ve svém dokumentu boje s chudobou 
(PASDEP). Vzhledem k výjimečně nerovnému postavení žen a dívek v případě Etiopie doporučujeme 
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gender v souladu s  národním akčním plánem důsledně zahrnovat jako průřezové téma a podporovat 
také projekty, které posilují postavení žen přímo.  
Podpora projektů financovaných z jiných zdrojů (tzv. trilaterální spolupráce) – sežene-li nevládní 
organizace pro svůj záměr zdroje např. z EU či jiného dárce, který vyžaduje spolufinancování, 
poskytnutí těchto chybějících prostředků by mělo být pro ZRS prioritou, neboť zajistí znásobení 
výsledků a vyšší úspěšnost a viditelnost české ZRS. 
 

5. Spolupráce s etiopskými úřady 
 
Korupce není vážný problém, úřední procesy jsou však byrokratické a zdlouhavé. 
Registrace nevládních organizací je nutná před začátkem implementace projektu, jedná se o 
byrokraticky náročný proces, který zpravidla trvá 6 měsíců, někdy i déle. V současnosti mají registraci 
Člověk v tísni a Light for the World. Pro místní nevládní organizace je registrace jednodušší než pro 
zahraniční a řada českých nevládních subjektů má v zemi možnost působit prostřednictvím kvalitních, 
zavedených a registrovaných místních partnerů. Práce prostřednictvím místních partnerů je náročná 
na monitoring kvality realizace a kontrolu financí, avšak pokud jsou tyto podmínky dodrženy 
umožňuje realizaci spolupráce s nižšími podpůrnými náklady, přispívá k růstu kapacity místního 
nevládního sektoru a může umožnit větší udržitelnost dosažených výstupů.  
Před začátkem projektu je třeba mít schválenou projektovou dohodu s příslušným úřadem. Úřady je 
třeba pravidelně (minimálně čtvrtletně) informovat o postupu projektu. Před schválením dalšího 
projektu úřady je nejprve předchozí projekt úřadem „evaluován“. Nesprávně koordinované aktivity 
jednoho realizátora s úřady mohou mít významné dopady pro celou ZRS v zemi. K výběru realizátorů 
je proto třeba přistupovat pečlivě i s ohledem na tuto skutečnost a novým subjektům v Etiopii je 
třeba ze strany ZÚ či ČRA poskytnout dostatek informací.  


