
Název projektu: Posílení odolnosti krizí zasažených komunit 

v Arakanském státě, Myanmar 

 

Místo realizace: Myanmar (Barma) - tábory vnitřně přesídlených osob v Rakhinském 

státě 

 

Partnerská organizace:  

 Lutheran World Federation (LWF) Myanmar 

 

Záměr projektu: Přispět ke zvýšení odolnosti vnitřně přesídlených osob a 

hostitelských komunit v Rakhinském státě.  

 

Cílové skupiny:  

- 1 250 studentů (dívek a chlapců) z 5 zrekonstruovaných a obnovených škol 

a/nebo školních zařízení ve správních oblastech Mrauk U a Sittwe  

- 60 učitelů z 5 opravených škol ve správních oblastech Mrauk U a Sittwe  

- 110 farmářů  

- 30 mladých lidí, kteří budou proškolení v kosmetice a kadeřnictví  

- 30 rybářů 

- 100 chovatelů kuřat  

- 40 žen zapojených do kurzů šití 

- 60 proškolených dobrovolných hasičů  

 

Popis projektu v roce 2018: Celkem 5 škol zrekonstruováno nebo zrenovováno. 

Zároveň v nich budou vybudovány sociální zařízení (umývárny, toalety). V těchto 

školách budou distribuovány učební pomůcky studentům a výukové sady učitelům. 

Dále budou studentům distribuovány hygienické balíčky.  

U těch IDP, kteří byli podpořeni vládou při návratu do původních domovů, je potřeba 

podpořit snahy při znovuvybudování vlastního živobytí a zajištění dostatečného 

přístupu k základním službám takovým způsobem, aby mohlo být poskytování 

humanitární pomoci těmto lidem postupně ukončováno. Z tohoto důvodu bude 110 

domácností zapojeno do zemědělských aktivit, 30 domácností do rybářských aktivit, 

100 domácností do chovu drůbeže, 30 mladých lidí obdrží kurzy kosmetiky a 

kadeřnictví a 40 žen bude zapojeno do krejčovských prací. Tyto domácnosti obdrží 

nutné znalosti a materiál k tomu, aby mohly začít s drobným podnikáním a ukončit tak 

svou závislost na humanitární pomoci zvenčí.  



 

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

 

Schválený rozpočet na rok 2018: 8 200 207,29 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. 
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