TISKOVÁ ZPRÁVA
Rozvojové projekty v roce 2016
Praha, červen 2016 – Česká rozvojová agentura (ČRA) každoročně vyhlašuje grantovou výzvu na
podporu tzv. trilaterálních projektů. Do realizace takových projektů se zapojuje místní partnerská
organizace v cílové zemi, velký zahraniční donor a česká nezisková organizace.
Díky podpoře České rozvojové agentury pokračuje Středisko humanitární a rozvojové spolupráce v práci
ve dvou rozvojových projektech ve dvou zemích – v Moldavsku a v Zambii. Jeden nový projekt začíná
rovněž v Zambii.
V Moldavsku společně s organizací CASMED rozšiřujeme v rámci projektu „Rozvoj služeb domácí péče
CASMED II“ poskytování kvalitních sociálních a zdravotních služeb a zajišťujeme rovný přístup k těmto
službám v daném regionu. Posilujeme organizaci CASMED a její regionální síť v poskytování služeb domácí
péče. Přispíváme k posílení a institucionalizaci sektoru domácí péče v rámci celého systému sociálních
a zdravotních služeb v Moldavsku.
Tříletý projekt „Ženy ve vedení – Zambie“ chce ve svém druhém roce přispět k dalšímu zvýšení účasti
zambijských žen v rozhodovacích procesech a strukturách pěti diecézí katolické církve a širší zambijské
společnosti. Chceme posílit povědomí o významu genderové vyváženosti. Ženy získají nové dovednosti
k aktivní účastni v rozhodovacích procesech a absolvují kurzy základů gramotnosti. Chceme také snížit jejich
zranitelnost vůči genderově motivovanému násilí a umožnit přístup k právním a psychosociálním službám.
Nový tříletý projekt, druhý v Zambii, má název „Ekonomická emancipace – Zambie“. Hlavním záměrem
projektu je přispět k odstranění příjmové chudoby mezi ženami. Společně s partnery se zasadíme o to, aby
ženy ve venkovských oblastech byly považovány za nositele možné pozitivní změny. Podpoříme jejich aktivity,
které směřují k vytváření trvale udržitelné zaměstnanosti – založí si mikro a malé podniky, budou mít přístup
na lokální trh a budou nově spolupracovat se soukromým sektorem.

Tyto projekty byly podpořeny z prostředků České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce
ČR.
Kontakt pro média:
Mgr. Michaela Stachová
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
mobil: 730 182 571
stachova.spolu@diakonie.cz
www. diakoniespolu.cz
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-----------------------------------------------------------------------------------Diakonie ČCE
Diakonie ČCE je druhá největší nestátní organizace, která poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby
a občanskou pomoc. Denně pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích – od rané péče, pomoci
rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových zařízení, azylové domy, občanské poradny,
chráněné dílny a podporovaná pracoviště až po seniorská zařízení či hospic pro umírající. Dále Diakonie
poskytuje humanitární pomoc (povodně) a zabývá se rozvojovou spoluprací v zahraničí.
Diakonie ČCE poskytuje 152 různých služeb ve 13 krajích (27 středisek a 8 škol). Pracuje zde přes 1500
zaměstnanců a 1000 dobrovolníků.

Strana 2

