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Evropské země, spolu s Českou republikou, se od roku 2015 potýkají s tzv. migrační krizí. Migrační proudy do Evropy směřovaly zejména přes tzv. západo-balkánskou trasu (z Turecka přes
Řecko), centrální středomořskou trasu (z Libye před Itálii) a omezeně také západní středomořskou trasu (z Tuniska a Maroka přes Španělsko). Migrační trasa vedoucí z Turecka přes Řecko
zaznamenala přechodně bezprecedentní zvýšení využívání této trasy v průběhu období mezi lety
2015 a 2017. Dlouhodobější tendenci využívání oproti tomu stále zaznamenává centrální středomořská trasa, která vede přes Itálii a kam dlouhodobě míří zejména migranti ze subsaharské
Afriky. Smíšený proud migrace z afrických zemí zahrnuje jak ekonomické migranty, tak i uprchlíky z válkou a nepokoji zmítaných oblastí i z oblastí, které jsou opakovaně a v posledních letech
s čím dál větší intenzitou ovlivňované klimatickými změnami.
CARE Česká republika se ve svých projektech zaměřuje na podporu znevýhodněných skupin
a jedinců, zejména pak žen a dětí, na snižování sociálních a ekonomických nerovností, podporu rozvoje občanské společnosti nebo také na udržitelný rozvoj.
Ministerstvo vnitra České republiky se prostřednictvím programů „Pomoc na místě“1 a „MEDEVAC“2 rozhodlo podpořit v roce 2018 celkem tři projekty koordinované organizací CARE Česká
republika, která spolu s partnerskými organizacemi na místě implementuje projekty na podporu
uprchlíků, vnitřně vysídlených jedinců a navrátilců v Čadu a Nigeru. CARE Česká republika se
v projektech „Podpora důstojného života a obnovy živobytí pro oběti ozbrojených skupin v Čadu“
a „Podpora živobytí rodin v Nigeru“ zasazuje o umožnění přístupu ohrožených skupin k novým
příležitostem, umožnění začít znovu budovat své živobytí a získat nové možnosti obživy pro sebe
a své rodiny. Cílem projektu „Sexuální a reproduktivní zdraví vysídlených a hostitelských rodin“
je podpořit dostupnost zdravotní péče, zejména v souvislosti se sexuálním a reprodukčním zdravím a genderově podmíněným násilím v Nigeru.
Oblasti implementace těchto projektů se potýkají se shodnými problémy, oblasti hostí velké
množství uprchlíků i vnitřně vysídlených jedinců, představují také významný migrační uzel pro
migranty z okolních zemí při jejich cestě dále na sever Afriky a dále do Evropy. Tito jedinci z velké části nedobrovolně prchají ze svých domovů z důvodu působení ozbrojených skupin, které
ovládají značná území při jižní společné hranici obou států. Cílem projektů je snížit negativní vliv
těchto okolností, podpořit zasažené obyvatelstvo a posílit jejich socioekonomickou soběstačnost
a odolnost.
1

Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů,
více na www.mvcr.cz

2

Program MEDEVAC je vládní, zdravotně humanitární program České republiky, který se zaměřuje na poskytování
lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených humanitární krizí či přírodní katastrofou
nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná péče. Více na https://www.mvcr.cz/clanek/program-medevac.aspx
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Projekt „Podpora důstojného života a živobytí pro oběti ozbrojených skupin v Čadu“ je realizován v oblasti Čadského jezera, konkrétně v oblastech Kaya, Mamdi a Fouli a cílí na téměř 1 500
zranitelných domácností, celkově tedy více než 10 000 jedinců. Cílem projektu je podpořit potravinové zabezpečení obyvatel a poskytnout zranitelným rodinám možnosti a znalosti, jak posílit
jejich socioekonomickou soběstačnost a jak si zajistit výdělek pro své rodiny. Toho je dosahováno prostřednictvím sdílení know-how zemědělských postupů přizpůsobených na měnící se klima
mezi skupinami farmářů a představením nových možností skladování potravin. Zvláště ohrožené
domácnosti (rodiny, kde je hlavou rodiny žena), dostávají drobná hospodářská zvířata s cílem
podpory rozvoje živobytí skrz prodej mléka a rozšiřování stáda. Podporováni ve vzdělání jsou
i veterinární technici, kteří nabývají základní dovednosti v oblasti vakcinace a péče o dobytek.
Druhá část projektu se zaměřuje na posílení socioekonomické odolnosti ohrožených obyvatel
skrz zakládání spořicích kooperativ (VSLA), obdobně jako v paralelním projektu v Nigeru (více
o systému VSLA viz níže). Tento projekt, v celkové výši 5 153 087 Kč, je financován ze strany
Ministerstva vnitra České republiky, programem „Pomoc na místě“ částkou 5 000 000 Kč a dárci
CARE Česká republika.
V Nigeru jsou oba projekty realizovány v regionu Diffa, zejména v oblastech Kabléwa, N´guigmi a Gueskerou. Projekt „Podpora živobytí rodin v Nigeru“ cílí na 1 600 přímých příjemců
podpory a zaměřuje se na zakládání tzv. spořicích kooperativ (VSLA, Village Savings and
Loans Associations), kde se ohrožené skupiny obyvatel (zejména matky samoživitelky a jedinci se znevýhodněním) učí společně hospodařit s finančními zdroji, posilují svou finanční
gramotnost a jsou podporováni v investování. Dalším zaměřením projektu je podpora výdělečných činností, mezi které patří například zakládání a rozšiřování zemědělské produkce s využitím inovativních technik a technologií, podpora chovu a hospodaření s drobným
dobytkem a další aktivity. Cílovou skupinou jsou zejména matky samoživitelky a mladí lidi,
kteří patří mezi nejnáchylnější skupiny a častý terč náborářů ozbrojených a teroristických
skupin. Tento projekt je financován ze strany Ministerstva vnitra České republiky programem „Pomoc na místě“ ve výši 10 000 000 Kč.
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Projekt „Sexuální a reproduktivní zdraví vysídlených a hostitelských rodin“ v Nigeru cílí na
5 000 přímých příjemců pomoci. Součástí projektu je navýšení kapacit, rozšíření služeb
a vybavení dvou zdravotních středisek v oblasti N´guigmi spolu se zlepšením jejich dostupnosti pro potřebné obyvatele. Jednou z klíčových aktivit tohoto projektu je zvyšování
povědomí o sexuálně přenosných chorobách, jako je například AIDS/HIV, a o sexuálně
přenosných infekcích, s cílem předejít jejich vzniku a snížit jejich výskyt. Projekt zvyšuje
povědomí rovněž o násilí páchaném na ženách a usiluje o to, aby se těmto jedincům dostávala odpovídající péče. Pro zajištění kvalitní osvětové práce školíme komunitní a sociální
pracovníky v tématu genderově podmíněného násilí, plánování rodiny a jiných tématech
pro další práci v rámci komunity. Tento projekt, v celkové výši 5 799 683 Kč, je financován
ze strany Ministerstva vnitra České republiky, programem „MEDEVAC“ částkou 5 000 000
Kč a dárci CARE Česká republika.
Průřezovým tématem těchto projektů je zvyšování povědomí jedinců a jejich rodin
o aspektech neregulérní migrace a hlavních rizicích s tím spojených. Tyto aktivity probíhají ve formě školení a workshopů o rizicích nelegální migrace do Evropy, které jsou
pořádány ve spolupráci s místními pobočkami IOM v Nigeru a Čadu.
Souhrnně lze říci, že jsou tyto projekty zaměřeny na podporu nejohroženějších jedinců, zejména uprchlíků, vnitřně vysídlených osob, žen a dětí s cílem podpořit jejich soběstačnost,
odolnost, schopnost zajistit si obživu a také mít dostatečné povědomí o rizicích nelegální
migrace.
Více informací na www.care.cz
Foto: Josh Estey/CARE, Copyright: CARE
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