
Název projektu: Zajištění obživy v oblasti Chuko, III. fáze 

Místo realizace: Etiopie, Region jižních národů, národností a lidu, Zóna Sidama, Woreda 

Aleta Chuko. 

Partnerské organizace: 

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

 Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus, Development and Social services 

Commission South Central Ethiopia Synod (EECMY-DASSC/SCES) 

Záměr projektu: Zlepšit životní situaci obyvatel v okrese Aleta Chuko Woreda – konkrétně 

zvýšit zemědělskou produkci a tím zajistit lepší obživu, a to i v obdobích sucha; zlepšit 

zdravotní stav obyvatelstva (obzvláště žen a dětí) a podmínky pro všeobecné základní 

vzdělávání; zajistit zásobování pitnou vodou; rozšířit možnosti příjmů pro ženy a posílit 

místní organizace působící v oblasti hospodaření s vodou, spoření financí a marketingu. 

Cílová skupina: 14 560 domácností z oblasti Chuko, tedy 54 655 lidí (27405 mužů 

a 27250 žen). 

Popis projektu v aktuálním roce: V tomto roce budeme pokračovat v aktivitách, jejichž 

realizací sledujeme diversifikaci pěstovaných plodin a také dosažení vyšších výnosů 

v oblasti, aniž by kvůli jejich dosažení postupně docházelo ke ztrátě půdní úrodnosti. Zvýšení 

výnosů a diversifikace produkce umožní drobným zemědělcům část úrody prodávat, čímž se 

zvýší příjem jejich domácností. 

Nejchudším farmářům budeme dodávat sazenice, osivo a zemědělské náčiní na obdělávání 

půdy. Povedeme je k ekologickému přístupu v zemědělství a šetrnému hospodaření s vodou. 

Projektové aktivity se budou ubírat i směrem k rozšíření nových efektivních technologií. 

Naplánována je mimo jiné distribuce vylepšených včelích úlů a jednoduché mechanizace 

sloužící k zpracování ensetu (stěžejní plodiny pro místní farmáře). Připravuje se i výstavba 

mlecího zařízení a konstrukce malého závlahového schématu. Lokálním farmářům budou 

poskytnuta školení týkající se užívání a údržby těchto technologií. Dále v oblasti budeme 

podporovat kampaně týkající se hygieny a prevence HIV/AIDS.   

Celková doba realizace: 2013 – 2015 

Schválený rozpočet na rok 2015: 4 481 117 Kč 

Zdroje financování: BfdW/EED, Česká rozvojová agentura  

Tento projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva 

zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR 

Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Žitný, koordinátor projektu, telefon +420 603 587 210,  

e-mail: zitny.spolu@diakonie.cz 
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