
Název projektu: Ekonomická emancipace – Zambie 

 

Místo realizace: Zambie, Východní provincie, okres Chipata 

Partnerské organizace:  

 Joint Country Programme (JCP) Zambia: Norwegian Church Aid, Dan Church 
Aid a Christian Aid 

 Zambia Episcopal Conference (ZEC)  

 The Society of Daughters of Mary Immaculate and Collaborators (DMIs) 

Záměr projektu: Zajistit ekonomickou nezávislost vybraných skupin žen (vdov, 
svobodných matek i vdaných žen a mladých dívek) v okrese Chipata, jimž projekt 
pomůže založit drobné živnosti generující vysoký zisk. 

Přímá cílová skupina projektu: Vdovy, svobodné matky, vdané ženy a mladé dívky 
žijící v okrese Chipata. 

Koneční příjemci projektu: 1 500 domácností z 50 vesnic okresu Chipata. 

Popis projektu: Zambie je jednou z nejchudších zemí Afriky. Vysoce exportní 
hospodářství zažívá v posledních letech recesi. K chudobou nejvíce ohrožené 
skupině obyvatelstva patří ženy ve venkovských oblastech. Hlavním důvodem této 
skutečnosti je vedle špatné kondice zambijské ekonomiky i přetrvávající tradiční 
smýšlení společnosti, které stále vědomě omezuje přístup žen ke vzdělání, 
příležitostem a výrobním zdrojům.  

Tento projekt si klade za cíl výše popsaný stav změnit, chce zlepšit postavení žen 
zambijské společnosti a zajistit jim finanční nezávislost pomocí podpory zakládání 
drobných živností generujících vysoké zisky. Za místo realizace projektu byla 
vybrána provincie Chipata, chudá zemědělská oblast na východě země bez rozvinuté 
infrastruktury, kde převládají tradiční zemědělské způsoby hospodaření.  

Ženy jsou školeny v metodách udržitelného zemědělství, kterými postupně 
nahrazují převládající neefektivní metody a zvyšují kvalitu i hodnotu potravin. Pomocí 
konceptu svépomocných skupin a jejich sdružování do federací získávají ženy 
silnější postavení pro vyjednávání s bankami, obchodními partnery i dalšími zástupci 
soukromého sektoru. Hlavní důraz je kladen na zvyšování odborné gramotnosti 
a rozvíjení podnikatelských dovedností a znalostí, které jsou pro provozování 
vlastní živností nezbytné. 

Celková doba realizace: 2016–2018 

Schválený rozpočet na rok 2016: 18 545 443 Kč  

Zdroje financování: JCP Zambia, Česká rozvojová agentura  

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Novotná, koordinátorka projektu, mobil: 
+420 730 187 810, e-mail: novotna.spolu@diakonie.cz. 

mailto:novotna.spolu@diakonie.cz


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


