
Název projektu: Podpora syrských uprchlíků v Jordánsku 

 

Místo realizace: uprchlický tábor Za´atarí a provincie Mafraq a Irbid 

Partnerské organizace: Lutheran World Federation (LWF), UNHCR, ředitelé škol, 
Ministerstvo školství Jordánska. 

Záměr projektu: Podpora syrských uprchlíků v Jordánsku v oblasti psychosociální pomoci 
a life-skills v táboře Za’atarí a v přístupu k veřejnému vzdělávání v hostitelské komunitě 
(oblast Mafraq a Irbid). 

Cílová skupina: V projektu existují tyto cílové skupiny, pro které byly vybrány následující 
aktivity: 

1) 100 chlapců – školení holič/lazebník  

2) 100 dívek – školení kadeřnice/kosmetička 

3) 60 mladých žen – kurz šití 

4) 200 mladých lidí – kurz arteterapie 

5) 500 obyvatel tábora – komunitní akce s cílem zlepšit sociální vazby uvnitř komunity 

6) 3 mládežnické iniciativy – podpora kampaní, kulturních akcí, úklidových akcí apod. 

7) 960 dětí – školní brašna a školní balíček (6 sešitů, pero, tužka, guma, ořezávátko, 
penál, pravítko, lahev na vodu) 

8) 960 dětí (převážně dívek) – školní uniforma. 

 

Popis projektu: Projekt je určený ke zmírnění katastrofálních důsledků humanitární krize 
v Sýrii na generaci mladých syrských uprchlíků. Reaguje na problémy dětí a mladých lidí 
v uprchlickém táboře Za´atarí i v hostitelské komunitě skrze realizaci aktivit, které pomáhají 
řešit psychosociální problémy. Součástí projektu je také zvýšení přístupu ke vzdělání 
a případným zdrojům obživy.  

Mezi cíle projektu patří: 

1. Poskytnout psychosociální podporu a základní life-skills mladým uprchlíkům v táboře 
Za´atarí. 

2. Podpořit zranitelné děti v přístupu k formálnímu vzdělávání.  

Součástí projektu je unikátní program v denním centru pod názvem „Peace Oasis“. Tento 
program poskytuje psychosociální pomoc pro mladé ve věku 14-30 let. Peace Oasis je 
bezpečný prostor, kde mají mladí obyvatelé tábora možnost získat pomoc při zvládání 
emočních a psychických traumat a kde také mohou získat příležitosti k rozvoji svých 
schopností a dovedností. Misí Peace Oasis je umožnit mladým uprchlíkům vyrovnat se 
s těžkostmi, které zakusili v minulosti, a vyrovnat se s realitou své budoucnosti v Jordánsku  

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce koordinuje projekt za 
českou stranu. V rámci projektu navštívili její pracovníci místo realizace projektu a kromě 
monitoringu aktivit a revize nakládání s finančními prostředky se aktivně zapojili do diskusí 
spojených s dalšími možnými společnými aktivitami v táboře i v hostitelské komunitě.  

Lutherský světový svaz (The Lutheran World Federation, LWF): hlavní partner 
a implementátor projektu vznikl v roce 1947 a v současné době pracuje v 79 zemích světa. 
Jeho odnož Oddělení světové služby (the Department of World Services, DWS) se 
specializuje na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci. LWF Jordánsko má dvě plně 
funkční kanceláře v Ammánu a v Za´atarí.  



Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (United Nations Humanitarian Comittee for 
Refugees, UNHCR): zajišťuje v táborech rozsáhlou pomoc a řídí jednotlivé pracovní skupiny.  

Ministerstvo školství (Wizára at-tarbíja wa tcalím): hlavní partner veřejného vzdělávacího 
sektoru. 

Ředitelé škol se zapojili do vzdělávací části projektu.  

Organizace sítě ACT Alliance: v rámci sítě ACT Alliance dochází k pravidelnému setkávání 
a sdílení informací mezi jednotlivými členskými organizacemi ohledně situace v Jordánsku 
a celém regionu.  

Situace syrských uprchlíků v Jordánsku zůstává i nadále vážná, a to nejen v uprchlických 
táborech, ale i v hostitelské komunitě. Vzhledem k vleklosti krize si realizátoři kladou za 
sekundární cíl oživit či zvýšit zájem alespoň části české veřejnosti o problematiku syrských 
uprchlíků, protože se jedná o největší uprchlickou vlnu za poslední desetiletí. Proto aktuálně 
probíhá série přednášek a besed na téma syrských uprchlíků. 

Celková doba realizace: 2015 

Rozpočet na rok 2015: 3 224 020 Kč  

Zdroje financování: MZV ČR, členské organizace ACT Alliance 

 

Tento projekt byl podpořen z finančních prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

 

Kontaktní osoba: Petra Nedbálková, nedbalkova.spolu@diakonie.cz, tel.: 732 484 239                   
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