
Název projektu: Sociální harmonizace a podpora obživy 
v komunitách 

 

Místo realizace: Kambodža; provincie Battambang; okresy Rokhakiri, Moung 
Ruessey, Kos Kralor, Sangkae, Banan, Thmor Koul, Aek Phnum.  

Partnerské organizace:  

 NGO Krom Akphiwat Phum (KAWP)  

 Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst (BfdW/EED)  

Záměr projektu: Přispět ke snižování chudoby a naplňování práv občanů aktivizací 
občanské společnosti, posilováním a podporováním komunit; zlepšit ekonomickou 
situaci ohrožených domácností; začlenit ženy a mladé lidi do spolurozhodování; 
dosáhnout pozitivní změny v sociálně-ekonomickém rozvoji společnosti.  

Cílová skupina: Chudé domácnosti, které jsou zapojeny do zemědělských 
kooperativ a komunitních organizací, včetně dětí, mladých lidí, žen a ohrožených 
skupin.  

Přímými příjemci rozvojové pomoci je 3 648 lidí (z toho 2 188 žen a 1 460 mužů). 
Nepřímými příjemci, kteří na projektu participují díky přenosu zkušeností a díky 
opatřením přijatým místními úřady, je 64 174 lidí (41 591 žen a 22 583 mužů).  

Popis projektu v roce 2016: Partnerská nezisková organizace Krom Akphiwat 
Phum (KAWP) působí v oblastech zasažených chudobou. Zaměřuje se zejména na 
vesnice s vysokým podílem podvyživených dětí a žen.  

V roce 2016 budeme posilovat kapacity komunitních organizací, které ještě nejsou 
dostatečně silné, aby dokázaly zlepšit výživu a příjmy svých členů trvale a nezávisle 
na spolupráci s projektem. Budeme podporovat členy komunit, aby se přidali 
k zemědělským kooperativám, v rámci nichž bude místní samosprávě umožněno 
převzít činnosti jako je mikrofinancování, marketing a využívání zdrojů tak, aby 
postupně docházelo k osamostatnění kooperativ a Diakonie ČCE – HRS mohla 
odstoupit od intervence.  

V roce 2016 se také soustředíme na aktivity týkající se zemědělství. Povedeme 
místní farmáře k racionálnímu využívání hnojiv s důrazem na organická hnojiva. 
Čeští zemědělští experti budou vysláni do provincie Battambang za účelem 
poskytnout odborná školení partnerské organizaci KAWP a také lokálním farmářům, 
a to ve vhodných pěstebních technikách rýže, správném dávkování a načasování 
hnojení rýže a využití zeleného hnojení a organických hnojiv při pěstování rýže. 
Skrze setkání a workshopy budeme posilovat zemědělské kooperativy a komunitní 
organizace v jednání s místními úřady i v plánování investic na komunální úrovni. 
Organizací workshopů, diskuzí a setkání budeme zvyšovat povědomí komunity 
o citlivých tématech, jako jsou např. gender, práva dětí a žen, migrace a klimatická 
změna.  

Celková doba realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016  



Schválený rozpočet na rok 2016: 4 289 102 Kč  

Zdroje financování: BfdW/EED, Česká rozvojová agentura, ostatní zdroje KAWP  

Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Žitný, koordinátor projektu, mobil: +420 603 587 210, 
e-mail: zitny.spolu@diakonie.cz 

Tento projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva 
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR  
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