
 

   
 

 

 

Název projektu: Akční program podpory živobytí (LEAP) 

 

Místo realizace: Kambodža, provincie Battambang, Pursat, Kampong Chhnang, 

Kampong Speu 

 

Partnerské organizace:  

 

Life With Dignity (LWD) 

Australian Lutheran World Service (ALWS)  

 

Záměr projektu: Zvýšit socioekonomický status zapojených domácností se zvláštním 

důrazem na ženy a osoby s postižením a zvýšit odolnost komunit vůči klimatickým 

změnám a katastrofám 

 

Cílové skupiny:  

Z projektu bude přímo těžit 7 932 (z toho 3 172 žen) obyvatel cílových lokalit). Mezi 

přímé cílové skupiny v cílových lokalitách patří 

- domácnosti zahrnuté do kategorizace ID-Poor (skupiny 1 a 2); 

- nejchudší domácnosti, které nejsou do kategorizace ID-Poor zahrnuté; 

- ženy, domácnosti, kde je žena hlavní živitelkou; 

- děti; 

- lidé se zdravotním a mentálním hendikepem; 

- staří lidé; 

- příslušníci etnických minorit. 

 

Popis projektu v roce 2019: Tento projekt přispívá ke zvýšení socioekonomického 

statusu a odolnosti vůči katastrofám ve vybrané projektové lokalitě několika způsoby.  

 

V rámci výstupu 1.1 se jedná o vypracování studie proveditelnosti podnikání a 

podnikatelských plánů zemědělských družstev. Na jejímž základě budou v rámci 

výstupu 1.2 založeny malé podnikatelské skupiny, kterým bude poskytnuta materiální 

a technická podpora spolu se školeními v podnikatelských dovednostech, marketingu 

a finančním managementu. Výstup 1.3 má pak za cíl umožnit těmto podnikatelským 

skupinám přístup na trh a pomoci při propagaci produktů.  



 

   
 

 

Výstup 2.1 je zaměřen na zranitelné členy komunit, mládež a děti, kteří jsou díky 

školení schopni a připraveni čelit rizikům katastrof a dopadům změny klimatu. V rámci 

výstupu 2.2 bude zvýšen počet hektarů půdy, které jsou obdělávané v souladu 

s praktikami odolnými vůči změnám klimatu. Tyto praktiky budou demonstrovány 

dalším farmářům. Výstup 2.2 zároveň cílí na zvýšení efektivity využívání vody 

v domácnostech skrze umožnění sběru vody. Záměr posledního výstupu 2.3 je 

renovace nebo vybudování venkovská infrastruktura, která tímto bude odolná vůči 

dopadům katastrof a změnám klimatu.  

 

Celková doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

 

Schválený rozpočet z prostředků ČRA na rok 2019: 2 995 631,15,- Kč 
 
Celkové náklady na projekt NA ROK 2019: 21 407 036,89,- Kč 
 

Zdroje financování: Česká rozvojová agentura  

 

Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Flekač, Koordinátor programů v Jihovýchodní Asii, e-

mail: flekac@diakoniespolu.cz 
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