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Doporučení FoRS k programové zemi Moldavsko na léta 2011-17 
 
 1. Analýza prostředí – socioekonomická situace 
 
Po pádu Sovětského svazu v roce 1991 se z Moldavska, dříve státu se středními příjmy, stala 
nejchudší země v Evropě. Rozbití tradičních trhů a nezaměstnanost způsobily, že se chudoba 
stala nevlídnou realitou většiny moldavských domácností. Z ekonomického hlediska je 
problém chudoby zejména na venkově stále zásadní a nevyřešený, a to navzdory snahám 
Světové banky, USAID, IFAD a dalších organizací. Studie Světové banky sice ukazují, že 
chudoba v Moldavsku mezi lety 1999 a 2005 citelně poklesla, tento pokles se však týká 
především větších měst. V malých městech a na venkově dnes živobytí 63% Moldavanů závisí 
na samozásobitelském zemědělství a příspěvcích ze zahraničí (remitencích). Chudoba na 
venkově, jejíž podíl dnes činí 42,5% ve vesnicích a 48,5% v malých městech, ve skutečnosti v 
Moldavsku stále stoupá – od nejnižšího zaznamenaného stavu v roce 2003 vzrostla o 5%. 
Zjištění Světové banky dále ukazují, že od konce roku 2003 nepřispěl prudký nárůst HDP 
téměř vůbec ke snížení chudoby, přičemž také tato skutečnost se týká zejména venkovských 
oblastí. 
 
Kvalita života ve venkovských oblastech v průběhu posledního desetiletí neustále upadala. 
Nedostatek pracovních příležitostí a neschopnost uplatnit se na místním trhu práce tak 
způsobuje obrovskou migraci obyvatel v produktivním věku za prací do zahraničí, což má 
závažné sociální dopady, a to nejen na zvyšující se počty dětí, které zůstanou bez 
odpovídající péče, ale také starých lidí, kteří zůstanou bez pomoci svých dětí. Podle 
oficiálních moldavských zdrojů v zahraničí žije a pracuje zhruba 600 000 Moldavanů, 
skutečné číslo se však podle nezávislých zdrojů blíží k milionu. Je nutné zmínit, že celá třetina 
nezaměstnaných je v kategorii do 29 let. Tento fakt je důsledkem omezených pracovních 
příležitostí, ale také nekompatibility dosaženého vzdělávání a odbornosti k možnostem 
nabízeným na trhu práce.  
 
Migranti jsou však významným zdrojem příjmu pro národní ekonomiku. Podle Světové banky 
je moldavské HDP tvořeno z jedné třetiny remitencemi zasílanými ze zahraničí. Z výzkumu 
IOM "Migration and Remittances Survey 2006" vyplývá, že více než čtyřicet procent 
Moldavanů žije v domácnostech závislých na remitencích. Remitence v sobě nesou skrytý 
rozvojový potenciál, neboť emigranti a jejich rodiny rozhodují o jejich využití v domovské 
zemi. Obecně lze říct, že si migranti mohou vybrat mezi nákupem zboží a investicí. Studie 
provedené v různých zemích nám však ukazují, že valná většina remitencí je použita k 
nákupu zboží dlouhodobé spotřeby, výstavbě domů a splacení dluhů spojených s migrací. 
Pouze zlomek remitencí jde na investice do podnikání, vzdělání dětí či je uloženo na spořících 
účtech. 
 
Přestože je v rámci rozvojových aktivit České republiky i ostatních zemí řešeno množství 
symptomatických potíží spojených s migrací (např. začleňování sociálních sirotků), 
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nepoměrně malá pozornost je věnována řešení podstaty problému, tzn. vytváření 
zaměstnaneckých míst či rekvalifikaci coby částečné alternativě k migraci. Poskytování 
příležitostí k zaměstnání a podnikání jak vracející se populaci ze zahraničí, tak i místnímu 
obyvatelstvu přitom může výrazně pomoci omezit migraci a dalším následným sociálním 
dopadům.  
Mimo závažné sociální problémy spojené s migrací čelí Moldavsko také velkým problémům 
environmentálním. Počasí v Moldavsku se v posledních letech stává výrazně 
nepředvídatelným a to bez ohledu na roční období. Například v prosinci 2000 neočekávaná 
ledová bouře s dlouhodobými teplotami až -  25 stupňů zničila tisíce hektarů zemědělské 
půdy, pastvin a lesů. V roce 2007 dlouhodobá letní sucha, díky nedostatku vody přinutila 
mnoho farmářů zanechat úrodu svému osudu a prodat zemědělská zvířata. V letech 2009 a 
2010 potom rozsáhlé záplavy na řekách Dněstr a Prut způsobily rozsáhlé škody na 
soukromém majetku i zemědělských plodinách. Většina místních administrativ, které by měly 
být zodpovědné jak za prevenci, tak řešení následků těchto katastrof, má nicméně velmi 
malé povědomí o environmentální problematice a o nástrojích a postupech jak zmírňovat 
dopady přírodních katastrof (DRR). 
 

2. Dosavadní zapojení ČR – sektory, aktéři, financování 
 
Sektory: 

Veškeré současné rozvojové projekty českých nevládních neziskových organizací působících 
v Moldávii spadají do oblasti sociálního rozvoje.  
  
Nevládní neziskové organizace: 

V Moldavsku v současné chvíli aktivně pracují čtyři neziskové organizace sdružené ve FORS: 
ADRA, Člověk v tísni, Charita Česká republika a IOM.  

• ADRA – doposud realizovala projekty na podporu sociálního začleňování dětí ulice 
a znevýhodněných dětí (například ze sociálně slabých rodin) – “Integrační program centra 
pro děti ulice ve Vadul lui Voda”, který navazuje na sociálně-zdravotnický projekt pro 
sociálně znevýhodněné z odlehlých venkovských oblastí. Zdroje financování jsou zejména 
ZRS ČR a vlastní zdroje. 

• ČvT – lidsko-právní sekce a od roku 2010 i humanitární a rozvojová sekce organizace  
pracuje v Moldavsku a Podněsterské republice, kde řídí projekty podpory občanské 
participace, nezávislých médií a podpory kapacit a komunikace se státní správou. Projekty se 
nacházejí na pomezí lidsko-právní a rozvojové tématiky, zdroje financování ZRS, TRANS, NED, 
OSF a NED (US) . 

• Charita ČR – realizuje projekty zaměřené na podporu a rozvoj domácí péče, sociální 
začleňování sociálních sirotků (podpora volnočasových aktivit) a podporu občanské 
participace. Vše je financováno z prostředků ZRS. 

• IOM – realizuje projekty zaměřené především na prevenci migrace, případně reintegraci 
migrantů, sociální začleňování sociálních sirotků a posílení kapacit Národní agentury 
zaměstnanosti ohledně uplatňování lidí na trhu práce.  Jako mezinárodní organizace má 
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omezené možnosti čerpání grantů ze zdrojů ZRS kvůli své neoprávněnosti čerpat dotace 
v České republice. 
 
O budoucí práci v sociálním sektoru v Moldavsku projevily aktivní zájem také tyto 
organizace: 

• Sue Ryder International CZ - má zkušenost s asistencí při formování vládních i regionálních 
koncepcí sociální a zdravotní politiky a jejich zaváděním. Zaměřuje se při tom především na 
nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, především na starší občany, jejichž situace bude v 
blízké budoucnosti pro Moldavsko aktuálním problémem. 

• INEX SDA –  plánuje moldavským NNO předat zkušenosti s (mezinárodním) 
dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním, případně může zprostředkovat českým 
i moldavským NNO dobrovolníky pro práci na jejich projektech v Moldavsku. 
 

Spolupráce s místními partnery: 

Všechny výše zmíněné organizace pracující v Moldavsku mají vcelku pozitivní zkušenost 
s prací s místními partnery na všech úrovních.  
Moldavská ministerstva obecně formálně podporují aktivity českých NNO. Mají vstřícný 
přístup a jsou ochotny ke konzultacím, neposkytují však žádnou finanční ani materiální 
podporu.  
Na úrovni místních samospráv mají starostové poměrně aktivní přístup ke spolupráci na 
rozvojových projektech a v některých případech jsou dokonce schopni projekt 
spolufinancovat či poskytnout bezplatně prostory pro potřebné aktivity. Takové zapojení tak 
napomáhá jejich vlastní popularitě.  
Zkušenosti ze spolupráce s místními NNO jsou individuální, i tady lze ale říci že je víceméně 
bezproblémová. Mnoho moldavských NNO je na vysoké profesionální úrovni, a to také 
z toho důvodu, že platy v neziskové sféře jsou podstatně vyšší než ve státní správě či 
dokonce v komerčních organizacích. Zajímavým specifikem Moldavska je, že většinovou část 
pracujících v NNO tvoří ženy. 
 
Financování: 

Většina prostředků, které plynuly na české projekty v Moldávii, pochází ze zdrojů ZRS ČR.  
 

3. Doporučení FORS pro program na období 2011-2017 
 
Vycházejíce z předešlé analýzy, jakož i z dlouholetých zkušeností svých členů z práce 
v Moldavsku i dalších zemích, navrhuje pracovní skupina FoRS pro Moldavsko následující 
témata v příslušných prioritních sektorech. Všechna témata jsou volena tak, aby Česká 
republika v daném sektoru podpořila projekty v oblastech, kde je výrazný nedostatek 
zmíněných služeb a neangažovala se naopak v oblastech, kde je trh už v podstatě saturován 
jinými donory. Kromě těchto prioritních sektorů ČR lze uvést rovněž migraci jako zvláštní 
prioritu a průřezové téma většiny realizovaných projektů. 
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Sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb) : 

• programy prevence další migrace zranitelných skupin obyvatelstva, podpora 
udržitelných příležitostí k zaměstnání a podnikání a podpora reintegrace migrantů na 
trh práce, 

• vzdělávací a preventivní aktivity k problematice obchodování s lidmi, nucené práce či 
zneužívání žen a dětí, 

• podpora a rozvoj komunitních sociálních služeb (domácí péče o přestárlé a postižené 
jako alternativa k ústavní péči, péče o postižené, atd.) 

• inkluze postižených a sociálně znevýhodněných do společnosti (vzdělávání, uplatnění na 
trhu práce pro postižené, osvěta veřejnosti, atd.) 

• propojení systému vzdělávání s potřebami trhu práce tak, aby mladí absolventi měli 
šanci nalézt uplatnění, 

• prevence HIV a péče o osoby s HIV/AIDS. 
 
 
Životní prostředí: 

• environmentální osvěta a vzdělávání,  

• DRR - příprava komunit a samospráv na nejčastější typy katastrof a minimalizaci jejich 
dopadů, 

• adaptace na klimatické změny – dlouhodobá adaptace zemědělců a komunit na dopady 
klimatických změn (v případě Moldavska hlavně sucha a povodní), 

• zajištění kvalitní pitné vody a zlepšení přístupu k užitkové vodě v době sucha ve 
venkovských komunitách, 

• využití udržitelných technologií v rámci projektů v oblastech elektrifikace, vodních 
zdrojů a zemědělství. 

 
Zemědělství: 

• podpora malého a středního podnikání ve venkovských oblastech (zejména podpora 
organického zemědělství a rozvoj ekoturistiky),  

• poradenská centra pro venkovské komunity v oblasti zemědělství. 
 
Předložená témata jsou ve shodě s prioritami jak moldavské vlády, tak Evropské unie.  

 

4. Vybrané relevantní dokumenty 
 
● Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010 - 2017 
● State program for development support of small and medium enterprises 2009-2011 
● Action Plan on Stimulating Moldovan Migrant Workers Returning from Abroad  
● National Strategy of Economic and poverty reduction  
● Action Plan Moldova - European Union 
● Rethink Moldova – moldavská vláda a Consultative Group EU 
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5. Kontakt 

 
Oldřich Pospíšil 
Předseda pracovní skupiny FoRS pro Moldavsko 
Email: oldrich.pospisil@charita.cz  
Tel.: + 420 296 243 330  
GSM: + 420 731 604 077 

 
Zuzana Sládková 
Policy Officer FoRS 
Email: zuzana.sladkova@fors.cz  
Tel.: + 420 222 522 480 
GSM: + 420 774 736 700 
 
FoRS - Česke fórum pro rozvojovou spolupráci  
www.fors.cz  


