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Doporučení FoRS k programové zemi Mongolsko na léta 2010-17 
 

1. VÝCHOZÍ SITUACE 
 
Mongolsko se v 90. letech stalo jednou ze zemí, které po pádu východního sovětského bloku 
získaly faktickou nezávislost a vydaly se na cestu demokracie. S ní se nesla přirozeně i 
hospodářská reforma zaměřená na zavedení tržní decentralizované ekonomiky a na 
privatizaci státních podniků. Mezi negativní následky reforem patřil zejména pokles HDP o 20 
procent hned ze začátku 90. let. Na běžné obyvatelstvo dopadlo zhoršení ekonomické 
situace především ve formě zvětšující se propasti mezi městskými a venkovskými oblastmi. 
 
Většinu HDP Mongolska tvoří těžba nerostných surovin a zemědělství, které bylo v 
uplynulých letech ovlivněno i přírodními podmínkami. Hlavní zemědělskou oblastí je chování 
dobytka (asi ¼ HDP). Právě to do značné míry ovlivňují častá sucha, vypásání pastvin, 
desertifikace a nedostatek vody. Konkrétní nebezpečí představují i tzv. dzudy, tedy extrémní 
mrazy, často doprovázené hustým sněžením. Většinou jsou doprovázené ztrátami značného 
množství domácích zvířat, které zahynou mrazem, nebo hladem. 
 
Pokles domácí zemědělské výroby měl negativní dopad na potravinovou 
soběstačnost mnoha rodinných rurálních hospodářství. Studie ukazují, že se jídelníček 
místních rodin skládá především z živočišných tuků, mléka a mléčných výrobků. Pokud je 
dostupná zelenina, pak jsou to nejčastěji brambory a cibule.1 Produkce ovoce a zeleniny je 
na kritické úrovni. V roce 2006 domácí produkce pokryla pouze 0,2% celkové poptávky a 
dovoz zajistil pouze 9,1%. Celkově bylo zajištěno pouze 47,5% celkové potřeby ovoce a 
zeleniny obyvatel Mongolska.2 “Zpráva o stavu výživy populace Mongolska 20003“ 
doporučuje zahájit řešení problému na nejnižší komunitní úrovni (bagh). Beneficientům by 
mělo být umožněno získat znalosti potřebné k pěstování ovoce a zeleniny a ke zlepšení 
přírodních podmínek v dané oblasti.4  
 
K hospodářskému růstu posledního období přispívá především těžba nerostných surovin v 
souvislosti s rostoucími cenami komodit na světových trzích. Z těžených surovin je 
nejvýznamnější měď (hlavním aktuálně využívaným nalezištěm je lokalita Erdenet, 
připravováno k těžbě je nicméně ještě vydatnější naleziště v jižním Mongolsku). Důležitá je 
také těžba molybdenu, zlata, uhlí, ropy a zinku. 
 
 
 
 

                                                 
1 Nutrition Status of population of Mongolia, 2000 
2 Ministerstvo zemědělství, 2007 
3 Nutrition Status of Population of Mongolia, 2000 
4 Nutrition Status of Population of Mongolia 2000 
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2. DOSAVADNÍ ZAPOJENÍ ČR – SEKTORY, AKTÉŘI, FINANCOVÁNÍ 
 
Sektory: zemědělství, životní prostředí, ekonomický rozvoj, sociální rozvoj (tyto oblasti 
prakticky odpovídají programovým prioritám koncepce ZRS ČR jak v předchozích letech, tak 
pro období 2010-2017).  
 
Nevládní neziskové organizace: V Mongolsku v současnosti aktivně působí tři české nevládní 
neziskové organizace, sdružené ve FoRS: ADRA, Charita Česká republika a Mezinárodní 
organizace pro migraci (IOM). Aktivní zapojení do rozvojové spolupráce v zemi plánuje 
v nejbližší době také Člověk v tísni.  
 
Projekty nevládních neziskových organizací: 

• ADRA – Zemědělský rozvojový projekt zaměřený na efektivní využívání a rozšíření spektra 
plodin, přechod na kvalitní osiva a budování kapacit zemědělců (distribuce, školení, 
demonstrační farmy). Realizace od roku 2007 do současnosti, financování z rozpočtu 
Ministerstva zemědělství. V roce 2010 byl realizován menší projekt humanitární pomoci – 
distribuce léků a potravin pro cca 800 rodin postižených mrazem (dzudem). 
 

• Charita ČR – Projekty zejména v oblasti sociálního rozvoje, zdravotnictví, obnovy venkova, 
migrace (od roku 2006 vzdělávací program pro studující sociální pracovníky formou stáží 
v NNO, budování vzdělávacího systému a standardů na univerzitách na mongolském MPSV a 
MŠMT; od roku 2008 projekt zavádějící předškolní vzdělávání v odlehlých venkovských 
místech provincie Bulgan; migrační poradna; helpline pro mongolské občany žijící v ČR. Byl 
realizován také projekt humanitární pomoci obětem mrazu (doplnění stád postižených 
pastevců + školení o udržitelném využívaní pastvin; distribuce potravin a krmiva). 
 

• IOM – zaměření na migračně-rozvojová témata: prevence obchodování s lidmi (vzdělávání 
místních NNO) a nuceného vykořisťování, práce s médii, případně s místní samosprávou 
(stáže mongolských úředníků v ČR); reintegrace osob, které se vracely z ČR; informační 
projekty zaměřené na migraci, zejména na informování pracovních migrantů (například 
informování populace o reálné situaci na pracovním trhu v ČR). 
 

• Člověk v tísni – budoucí projekty se budou orientovat dle analýzy potřeb, která právě 
probíhá. V nejbližší budoucnosti bude realizován projekt z vlastních prostředků ČvT, 
zaměřený na posílení schopnosti pastevců vypořádat se s mrazy. 

 
Ostatní organizace a společnosti aktivně působící v Mongolsku: Mendelova zemědělská a 
lesnická univerzita, Česká zemědělská univerzita, soukromé společnosti (v minulosti se 
soustředily zejména na oblasti obuvnického průmyslu, drůbežářství, vodních zdrojů, 
monitoring oblastí kontaminovaných nebezpečnými látkami apod.) 
 
Finanční zdroje: ZRS ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Open Society Fund Praha, EuropeAid, ECHO 
 

3. DOPORUČENÍ FoRS PRO PROGRAM ZRS ČR NA OBDOBÍ 2010-2017 
 
Na základě zkušeností, které členské organizace FoRS načerpaly v uplynulých letech v rámci 
rozvojových aktivit v Mongolsku, společně formulovaly následující doporučení pro směřování 
projektů české rozvojové spolupráce v období 2010-2017. Doporučení jsou pro přehlednost 
řazena do jednotlivých sektorů, které byly vyčleněny v rámci Koncepce zahraniční rozvojové 
spolupráce České republiky na období 2010-2017, a mají formu konkrétních programových 
návrhů: 
 

3.1 Životní prostředí 
3.1.1. Tvorba a efektivní využívání vodních zdrojů  
Nedostatek vody je jedním z hlavních problémů Mongolska. Značnou část území tvoří step či 
poušť, zemědělské oblasti často nedisponují dostatkem kvalitní vody. Problém postihuje jak 
samotný zemědělský sektor, tak na něj navázaný hospodářský rozvoj v postižených oblastech. 
V této oblasti by Česká republika měla využít dosavadních výzkumů v oblasti geologie a 
hydrologie, které v Mongolsku v minulých letech proběhly. 

Navrhovaná řešení: 
- Rekonstrukce a výstavba studen v postižených oblastech 
- Zavádění systému udržitelného využívání vodních zdrojů na komunitní i institucionální 

úrovni 
 

3.2 Zemědělství 
3.2.1 Udržitelné využívání pastvin a alternativní zdroje obživy ve venkovských oblastech a 
na předměstích 
Základním východiskem je fakt, že rozvoj živočišné výroby přetěžuje kapacitu pastvin. To je 
způsobeno zejména příliš velkým počtem zvířat a vysokým podílem koz a kašmírských koz na 
celkovém počtu zvířat ve stádech. Tento stav je částečně způsoben státní politikou, která pro 
chov těchto zvířat nabízí finanční zvýhodnění. Negativním doprovodným jevem je však 
degradace pastvin a jejich snížená schopnost regenerace. Udržitelné využívání pastvin a 
zajištění alternativních zdrojů je předpokladem také pro prevenci proti jednomu z 
nejpalčivějších přírodních rizik – extrémním mrazům, tzv. dzudům. 

Navrhovaná řešení:  
- Zvýšení efektivity chování dobytka, zabezpečení zvířat na zimu (zimoviště, prostředky 

pro výrobu krmiva apod.), školení pastevců, podpora vakcinace atd. 
- Podpora tvorby alternativních zdrojů obživy ve venkovských oblastech a na 

předměstích – rozvoj doplňkových zdrojů obživy, zvyšování efektivity běžné výroby 
potravin, rozvoj drobného podnikání na venkově, rozvoj zpracovatelského průmyslu na 
venkově, podpora odbytu potravinové produkce venkovanů ve městech (podstatná 
část potravin v obchodech pochází z dovozu, včetně těch, které je možno bez 
problémů produkovat v místních podmínkách) atd. 
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- Rozvoj zemědělství – vedle drobného doplnění chovu dobytka o „zahradničení“ lze 
uvažovat i o tzv. „hard“ projektech v oblasti zemědělství v oblastech, kde jsou pro 
efektivní pěstování vhodné podmínky, popř. ve kterých lze dosáhnout nasazením 
specifických technologií vysokého výnosu 

- Informování pastevců o možnostech přípravy na dzud a o udržitelném způsobu chovu 
dobytka a využívání pastvin 

 
3.3 Sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb) 

3.3.1 Decentralizace služeb na venkově 
Některé služby, zejména zdravotnické, veterinární a sociální, jsou v odlehlých vesnických 
oblastech velmi obtížně dostupné. Vzhledem k rozšířenosti zemědělství jako častému zdroji 
obživy nedostupnost služeb nepřímo ovlivňuje, stejně jako například nedostatek vody, 
hospodářství a potravinovou bezpečnost obyvatelstva.  

Navrhovaná řešení: 
- Projekty na podporu decentralizace služeb: zdravotní péče - spolupráce se 

zdravotnickými zařízeními a školami na úrovni okresu; veterinární služby – zajištění 
pokrytí venkovských komunit veterinární péčí, značkování a pravidelné kontroly stád, 
zajištění spolupráce s veterinárními školami apod.; sociální služby – asistence 
obyvatelstvu v kontaktu s místními vládními úřady a při orientaci v sociálním systému, 
asistence v prevenci alkoholismu jako jednoho z hlavních sociálních problémů; služby v 
oblasti vzdělávání na venkově: projekty na podporu udržení školáků a studentů na 
venkově, podpora dostupnosti předškolního vzdělávání v odlehlých venkovských 
oblastech (odůvodnění viz 3.4) 

 
3.3.2 Migrace a rozvoj 
Vnitřní migrace v Mongolsku souvisí jak s tradičním způsobem života kočovníků, tak stále 
častěji s ekonomickými, sociálními a přírodními podmínkami (nedostatek služeb na venkově, 
nízká životní úroveň ve vesnických oblastech, neinformovanost o realitě života ve městech). 
Významný problém představuje rovněž odchod populace do zahraničí (včetně České republiky 
- v letech 2006 - 2008 v ČR prudce stoupl počet Mongolů, kteří sem přijeli za prací; z 
původních 3,500 v prosinci 2006 se jejich počet vyšplhal až na 14,000 v prosinci 2008. Nebýt 
ekonomické krize, byly by jejich počty ještě vyšší.)5.  Ženy a děti jsou častým objektem 
migrace a to především za ilegální prací, prostitucí a sňatky. 
 Navrhovaná řešení: 

- Projekty na podporu informovanosti o realitě pracovní migrace do zahraničí 
(poskytování nezkreslených informací o požadavcích pro pracovní migraci a realitě 
pracovních migrantů, právní poradenství, informování o rizicích migrace, obchodování 
s lidmi, nucené práce apod.) 

- Projekty prevence vnitřní migrace, zaměřené částečně na již zmíněná témata 
(decentralizace služeb a zvýšení vzdělanosti na venkově, zvýšení efektivity chování 

                                                 
5 International organization for Migration Praha - http://www.iom.cz/aktivity/migrace-a-rozvoj/mongolsko  
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dobytka, podpora alternativních zdrojů obživy, informování o reálné situaci ve městech 
a rizicích spojených s migrací)  

- Sociální stabilizace zranitelných skupin obyvatelstva a reintegrace navrátilců – podpora 
při rekvalifikaci a začlenění na trh práce, sociální začlenění v rámci komunity a 
odbourávání stigmat, právní a sociální poradenství (často kvůli dluhům), spolupráce 
neziskových, vládních partnerů a zahraničních donorů na uceleném systému 
reintegračních mechanismů v Mongolsku. 

- Vzdělávání místních neziskových organizací, médií, sociálních pracovníků, pracovníků 
veřejné správy a justice v oblasti prevence a potírání obchodu s lidmi. 

 
3.3.3 Sociální služby 

Navrhovaná řešení: 
- Rozvoj systému poskytování sociálních služeb – profesionalizace a vzdělávání státních 

úředníků v sociální oblasti 
- Podpora kapacit místních nevládních organizací poskytujících sociální služby 
- Rozvoj chráněných dílen - zavedení chráněných dílen pro zdravotně a mentálně 

postižené, prodej výrobků, vstup na trhy; vzdělávání zdravotně postižených v IT oblasti 
- Podpora sociálně slabých jedinců,svobodných matek a samoživitelek a rozvoj jejich 

ekonomických aktivit – psychosociální podpora, zprostředkování práce ve společných 
dílnách, organizace výroby, marketing, vstup na trhy apod. 

- Streetwork a děti ulice – začlenění dětí ulice zpět do společnosti, adopce a identifikace 
náhradních rodin apod. 

 
3.3.4 Rozvoj vzdělanosti 
Jak bylo zmíněno výše, předškolní vzdělávání není v odlehlých oblastech poskytováno vůbec. 
V důsledku toho je připravenost dětí z venkova na školu o poznání nižší než u dětí z měst. 
Vzdělávání školáků na úrovni 1. stupně je pak zase narušeno jejich odtržením od rodin a 
umístěním v internátech. 

Navrhovaná řešení: 
- Rozvoj učňovského školství – projekty na podporu pokrytí nedostatku kvalifikovaných 

dělníků a řemeslníků, případně pracovníků v oblasti IT 
- Decentralizace poskytování vzdělání na venkově (viz výše – 3.1) 
- Rozvoj decentralizovaného odborného vzdělávání v oblasti zemědělství 
- Rozvoj systému poskytování sociálních služeb a vzdělávání sociálních pracovníků (viz 

výše – 3.3) 
- Navázání učňovského školství na privátní sektor, zvýšení relevance odborného školství 
 

3.4 Ekonomický rozvoj (včetně energetiky) 
Nejvíce energie je spotřebováváno na topení během zimy. V městských centrech způsobuje 
neekologický způsob vytápění uhlím (jak centrální, tak na úrovni domácností) silné znečištění.  

Navrhovaná řešení: 
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- Podpora zavádění úsporných kamen do domácností, (GTZ vyvinulo 2 modely 
úsporných kamen, které uspoří 50% paliva). Kamna snižují také výdaje domácností za 
topení, což je během zimy jeden z největších výdajů 

- Podpora využívání obnovitelných zdrojů – např. výroba dřevěných briket z pilin, 
kombinování solární energie z ostatních při vyhřívání veřejných i soukromých budov 
apod.  

- Podpora úspor energie – snižování úniků tepla v domácnostech, veřejných budovách i 
na rozvodech 

- Rozvoj malého a středního podnikání především mimo hlavní město s důraznou 
podporou podnikání žen (ženy pracující v neformálním sektoru převažují nad muži) 

 
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. 
 
Aktivně popodřit v případě Mongolska průřezová témata dle Koncepce 2010-2017. Tak jako 
to má mongolská vláda ve svém dokumentu boje s chudobou (Mongolia: Poverty Reduction 
Strategy Paper Progress Report, 2005). Vzhledem k stále exitujícímu nerovnému postavení 
žen a dívek v zemi6 doporučujeme v souladu s  národním genderovým ohodnocením 
(Country Gender Assement, 2005 a 2008) 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. RELEVANTNÍ DOKUMENTY 
- Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010 -2017 
- Plán zahraničních rozvojové spolupráce ČR na rok 2011 a finanční výhled na roky 2012 

                                                 
6 Mongolsko se dle statistik UNDP nachází na 94. místě z 109.  zemí v tzv. gender empowerment measure. 
Tento index měří,  zda se ženy aktivně podílejí  na hospodářském a politickém životě. Sleduje např.  podíl křesel 
obsazený ženami v parlamentu, v zastupitelstvích,  počet žen v odborných a technických  funkcích  a také  
genderové rozdíly v příjmu. 
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a 20137 
- Mongolia - European Community Strategy Paper 2007-20138 
- Mongolia: Human Development Report 2009 
- Mongolia: Poverty Reduction Strategy Paper Progress Report, 2005 
- Mongolia: Country Gender Assement, 2005 a 2008 

 
 

6.  KONTAKTY 
 

Petra Antošová 
Vedoucí oddělení zahraničních projektů a rozvojového vzdělávání - ADRA 
E-mail: petra.antosova@adra.cz 
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