
Název projektu: Adaptace zemědělství na změny klimatu, Kambodža 

 

Místo realizace: Kambodža, provincie Pursat 

 

Partnerská organizace:  

 Life With Dignity, LWD 

 

Záměr projektu: Přispět ke spravedlivému rozvoji Kambodže prostřednictvím zvýšení 

odolnosti vůči katastrofám, připravenosti na katastrofy a zvládání jejich následků a 

adaptaci na změny klimatu. 

 

Cílové skupiny:  

- 420 členů komunit, kteří mají zvýšené povědomí o riziku katastrof a dopadech 

klimatických změn 

- 140 mladých lidí 

- 150 školních dětí, které mají znalost o riziku katastrof a dopadech klimatických 

změn 

- 50 domácností, které mají efektivní způsoby pro nakládání s vodou a znalost o 

udržitelných zemědělských technikách 

- 50 chudých domácností se zdrojem udržitelné energie (solární lampy) 

- 10 zaměstnanců LWD, kteří si prohloubí znalosti o inovativních odolných 

zemědělských technikách 

 

Popis projektu v roce 2018: Tento projekt přispívá k odolnosti vůči katastrofám ve 

vybrané projektové lokalitě několika způsoby.  

V rámci výstupu 1.1 se jedná zejména o zvyšování povědomí o následcích katastrof a 

klimatických změn mezi členy komunit (skrze školení školitelů a následného předávání 

nových poznatků v komunitě, školách, případně výměnnými pobyty) a podporu 

připravenosti na úrovni vesnic, okresů (distriktů) i celých provincií.  

Výstup 1.2 má za cíl vyškolit farmáře o možnostech udržitelného a odolného 

zemědělství a poskytnout vybraným domácnostem možnosti zadržování dešťové 

vody.  

V rámci výstupu 1.3 bude vybudováno / zrekonstruováno zavlažovací zařízení, které 

dále podpoří farmáře v udržitelném způsobu hospodaření. 50 nejchudších domácností 

pak obdrží udržitelný zdroj energie (podle potřeby např. solární lampa nebo solární 

panel). Budou podpořeny také aktivity na podporu komunikace mezi jednotlivými 

aktéry na poli snižování rizika katastrof či environmentálních otázek.  



V neposlední řadě bude Diakonií ČCE – Střediskem humanitární a rozvojové 

spolupráce zorganizováno školení pro zaměstnance partnerské organizace na téma 

udržitelného a odolného zemědělství. Díky tomu budou nové poznatky a inovace na 

tomto poli předány skrze zaměstnance LWD přímo příjemcům pomoci, kteří je budou 

moci využít ve svých zemědělských aktivitách. 

 

Celková doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

 

Schválený rozpočet na rok 2018: 2 572 905,67 Kč 
 

 

Zdroje financování: Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Šimková, Koordinátorka programů v Jihovýchodní Asii, 

e-mail: simkova@diakoniespolu.cz. 

 

Tento projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR díky 

účelové dotaci v rámci poskytnutí humanitární pomoci. 

 

 

 

 

mailto:simkova@diakoniespolu.cz

