
Udržitelná města a obce pro rozvoj
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce



Co je humanitární pomoc?



Definice humanitární pomoci

„Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě 
na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po 
vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající 
následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a 
negativním následkům.“

Principy humanitární pomoci:

• lidskost: zásadním cílem HP je záchrana životů a snížení utrpení lidí
• nestrannost: HP se poskytuje výhradně na základě identifikovaných potřeb, 

bez rozlišování mezi příjemci podle jiných kritérií
• neutralita: v ozbrojených či jiných konfliktech se pomoc nepřiklání k žádné ze 

sporných stran
• nezávislost: cíle pomoci nejsou pod vlivem politických, ekonomických ani 

jiných zájmů dárce ani příjemce



Fáze humanitární pomoci

1) okamžitá pomoc ( první dny až týdny po katastrofě)
- elementární pomoc zaměřená na záchranu životů (záchranáři, zdravotníci 

a zdrav. materiál) a prvotní podporu přeživších (jídlo, voda, nouzová 
přístřeší, generátory, nouzová sanitace)

2) fáze časné rehabilitace (cca 2 týdny – 3 měsíce po katastrofě) 
- především péče o lidi vysídlené v důsledku katastrofy (náhradní přístřeší, 

potraviny, voda, zdrav. a psycho-sociální péče) a snahu o rychlou obnovu 
elementární infrastruktury (voda, elektřina, sanitace, dopravní spojení, 
zdravotnická zařízení, školy)

3) fáze obnovy (a rozvoje) ( komplexní pomoc po dobu 2 let od katastrofy) 
- komplexní obnovy přístřeší, veřejných institucí, infrastruktury i zdrojů 

obživy obyvatel v postižených oblastech zahrnuje často aspekt „building
back better“, tj. obnovy směrem k vyšší úrovni rozvoje než před 
katastrofou, zejména u méně rozvinutých zemí



Tsunami v JV Asii

Datum: 26. Prosince 2004
Oblast: JV Asie
Počet mrtvých: až 280 000



Hurikán Katrina

Datum: 29. srpna 2005
Oblast: New Orleans
Počet mrtvých: 1836 (705 

pohřešovaných)
Škody: 81,2 miliard $ (k 2005)



Zemětřesení na Haiti

Datum: 12. leden 2010
Oblast: Haiti, střední Amerika
Počet mrtvých: 150 – 300 000 



Občanská válka v Sýrii

Datum: 15. března 2011 až nyní
Oblast: Sýrie, Blízký východ
Počet mrtvých: 470 000

zraněných: 1,5 milionu
uvězněných: 300 000
pohřešovaných: 20 000



Epidemie Eboly v Západní Africe

Datum: prosinec 2013 – prosinec 2014
Oblast: Západní Afrika
Počet mrtvých: 6300



Zemětřesení v Nepálu

Datum: 25. dubna 2015
Oblast: Nepál, Asie
Počet mrtvých: 8000



Humanitární balíčky v Etiopii a Iráckém Mosolu



Chudoba ve světě



Rozvojová spolupráce
Jde o dlouhodobou spolupráci vyspělých zemí se zeměmi rozvojovými

Od rozvojové pomoci k rozvojové spolupráci – důraz kladen na princip partnerství a potřeby příjemce

Formy rozvojové spolupráce:

• Bilaterální

• Multilaterální

Způsoby pomoci/spolupráce

- Finanční (finance poskytované vládám a ostatním subjektům)

- materiální (stavba škol, zdravotní pomůcky…)

- Know how (vzdělávání učitelů, vzdělávání veřejné správy…)

Aktéři

• Národní vlády = stát

• Neziskové organizace

• Podnikatelé

• Města a obce



ZRS ČR (2010 – 2017)



ZRS ČR (2010 – 2017)

Sektorové priority

- životní prostředí

- zemědělství

- sociální rozvoj

- ekonomický rozvoj

- podpora demokracie, lidských práv a společenské transformace

Průřezové priority

- řádná správa věcí veřejných

- šetrnost k životnímu prostředí a klimatu

- dodržování základních lidských, ekonomických, sociálních a 
pracovních práv příjemců projektů



Rozvojová spolupráce Charity ČR



Kambodža – inkluzivní vzdělávání Moldavsko – zapojení mládeže do 
rozhodovacích procesů

Etiopie – obnova půdy

Zambie – podnikatelský klub na ZŠ Mongolsko – recyklace stavebních 
materiálů

Zambie – péče o matku a dítě



Cíle udržitelného rozvoje

• 17 cílů které mají zlepši během následujících 15ti let svět kolem nás
• Oficiálně přijaty 15. září 2015 
• K naplnění se upsalo všech 193 členských států OSN

Role SDGs : vymýtit světovou chudobu, dosáhnout genderové rovnosti a úspěšně
bojovat s klimatickými změnami. 
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https://www.youtube.com/watch?v=6qAbzDW6B9c

https://www.youtube.com/watch?v=6qAbzDW6B9c

