
 

3 roky práce Diakonie ve 42 vesnicích v Kambodži 
 

Praha, 7. 2. 2017 – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce společně s partnery 
úspěšně dokončilo projekt „Sociální harmonizace a podpora obživy v komunitách“ 
v kambodžské provincii Battambang. Projekt pomohl snížit chudobu a lépe naplnit 
práva občanů provincie Battambang.  

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 
(DČCE – HRS) spolu se svými partnery, německými Brot für die Welt – Evangelischer 
Entwicklungsdienst (BfdW/EED) a kambodžskými Krom Akphiwat Phum (KAWP) v časovém 
období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016 realizovala projekt „Sociální harmonizace a podpora 
obživy v komunitách“. Projekt výrazně přispěl ke snížení chudoby a lepšímu naplňování 
práv občanů provincie Battambang.  

Mezi klíčové problémy 64 174 obyvatel 42 cílových vesnic provincie patřily chudoba, 
nevyhovující potravinová bezpečnost, nízké vědomostní a dovednostní kapacity členů 
místních komunitních organizací a zemědělských kooperativ, neuspokojivé naplňování 
občanských práv a migrace za prací.  

Diakonie ČCE – HRS se svými partnery řešila problém nedostatečné potravinové 
bezpečnosti zavedením aktivit, které propagují zlepšené zemědělské praktiky v rostlinné 
i živočišné produkci. Chudobu snižovala vytvářením nových zdrojů příjmu, školením 
zemědělských kooperativ a komunitních organizací v zásadách drobného podnikání či 
propojováním místních producentů rýže s místními zpracovateli rýže. Komunitní organizace 
a zemědělské kooperativy školila v odpovědném využívání přírodních zdrojů, způsobech 
adaptace na klimatickou změnu, rizikách přírodních katastrof, genderové problematice, 
managementu, či řádné správě věcí veřejných. Zřídila instituce, jako jsou například zástupci 
pro lidská práva, kde se v každé ze 42 zapojených vesnic dají nahlásit případy porušování 
lidských práv či domácího násilí. Organizovala osvětové akce pro děti ve školním věku 
i dospělé, pravidelná strategická setkání členů komunit či lídrů komunit s lokálními 
samosprávami. Pro lidi schopné ručit byl zaveden systém spořicí a investiční spolupráce, 
v jehož rámci si mohou s rozumnými podmínkami splácení půjčovat peníze na své 
podnikatelské záměry. 

Diakonii a jejím partnerům se podařilo dosáhnout mezi komunálními politiky a farmáři 
většího povědomí v oblasti redukce rizik přírodních katastrof, což vedlo k diverzifikaci 
plodin na domácích zahrádkách (redukce rizika z hlediska potravinové bezpečnosti) 
a diverzifikaci způsobu obživy (chov skotu, ryb, žab či kuřat). Pěstitelům rýže s dostatkem 
vody pro závlahu, kteří byli vyškoleni a podpořeni projektem v pěstování a hnojení rýže, 
rostou výnosy. Ne všichni pěstitelé ale mají přístup k závlahové vodě. Výnosy rýžových 
farmářů bez dostupného zdroje vody nejsou uspokojivé. Situace v provincii tedy volá po 
urgentním řešení dostupnosti závlahové vody.  

V minulosti nebývaly lokální samosprávy příliš otevřené požadavkům jednotlivců. 
Obyvatelé se nedokázali sjednotit a vydat za komunitu jednotné a silné stanovisko, kterým 
by se na lokálních samosprávách domohli změn v neutěšené situaci. V tomto ohledu se 
situace zlepšila. Politici a úředníci na lokální i provinční úrovni se přímo účastnili 
projektových aktivit. Komunity jsou schopné dohodnout se, prezentovat svá stanoviska 
a potřeby a vyjednat si na komunálních radách jejich zohlednění. Často však narážejí na 



 

nedostatek finančních prostředků pro nutné investice či nevědomost komunit, jak jimi 
naspořené peníze vhodně investovat. 

 

Před intervencí se šířilo v komunitách domácí násilí a ženy byly znevýhodňované ve 
veřejném životě. Nyní mají ženy ve většině komunit daleko významnější roli ve společnosti 
a podílí se na rozhodování. Případů domácího násilí výrazně ubylo.  

Zemědělské kooperativy a komunitní organizace nebyly dostatečně vybavené dovednostmi 
a vědomostmi pro své samostatné fungování nezávisle na projektu. Nyní některé z nich 
praktikují řádnou správu věcí veřejných, disponují naspořeným finančním kapitálem, kupují si 
důležitou zemědělskou mechanizaci či jsou schopné udělat rozhodnutí, které vede k rozvoji 
komunity nezávisle na projektu. Zvýšila se míra vzájemného předávání zkušeností. 

Nedostatečné finanční ohodnocení nekvalifikované práce a chudoba však stále vedou 
venkovské obyvatelstvo v produktivním věku k migraci za prací, zejména do Thajska. Tito 
lidé zanechávají ve venkovských oblastech nezajištěné blízké příbuzné (prarodiče 
s vnoučaty). V optimálním případě je alespoň podporují ze zahraničí, nezřídka však ani to 
ne. Prarodiče mnohdy nemají dostatek prostředků na živení a školné svých vnoučat. 
S migrací se projektu nedařilo žádnými prostředky efektivně bojovat. Na venkově se čas od 
času v důsledku migrace dokonce nedostává pracovní síly v době sklizně rýže. Migrační 
problém stále trvá a omezit ho lze jen dalším postupným zlepšováním životních podmínek 
v provincii. 
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Ing. Vojtěch Žitný 
koordinátor projektu/zemědělský expert 
tel. +420 603 587 210 
zitny.spolu@diakonie.cz 
diakoniespolu.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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