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Anotace 
 
Stručný příspěvek trojice autorů mapuje některé aspekty fungování organizace ADRA 
v globálním a tuzemském měřítku. Vedle typologie možné pomoci je prostor věnován  
i popisu konkrétních misí. 
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Seznam zkratek 
 

ADRA Adventist Development and Relief Agency 
(Adventistická organizace pro pomoc a rozvoj) 

AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací 
ČR Česká republika 
EU Evropská unie 
FoRS (České) Fórum pro rozvojovou spolupráci 
HQ – NATO Stálá delegace České republiky při Severoatlantické alianci 
HZS Hasičský záchranný sbor České republiky 
ICRC Mezinárodní výbor Červeného kříže 
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii 
MV Ministerstvo vnitra 
MV – GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky 
MZV Ministerstvo zahraničních věcí 
OSN Organizace spojených národů 
VOICE Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies 
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Adventistická organizace pro pomoc a rozvoj: Historie a současnost 
 

 
 
Adventistická organizace pro pomoc a rozvoj (Adventist Development and Relief 

Agency, ADRA) je mezinárodní organizace, která byla založena roku 1956 církví adventistů 
sedmého dne. V roce 1958 tato organizace odeslala zásilky s pomocí v hodnotě téměř půl 
milionu dolaru. O čtyři roky později se počet zemí, kde organizace působila, rozrostl na 29  
a hodnota zásilek s humanitární pomocí na dva a půl milionu. Zhruba v polovině 
sedmdesátých let XX. století začala organizace přesouvat svůj zájem od jednorázových 
pomocí obětem katastrof, k dlouhodobým programům rozvoje. 

Rozsah práce ADRA se zásadně rozrostl s velkými programy v mnoha zemích, jejichž 
cílem byl společenský rozvoj, distribuce potravin, rozvoj veřejných institucí a pomoc při 
zmírňování následků katastrof. Činnosti ADRA se rozrostly: budování nemocničních klinik 
v Africe, pomoci obětem hurikánu ve Střední Americe, zdravotnické a hygienické osvětě 
v Asii a rozšiřování povědomí o nutnosti humanitární pomoci ve Spojených státech 
amerických. 

V dnešní době je ADRA jednou z vedoucích nevládních humanitárních organizací na 
světě. V roce 2004 pomohla zhruba 24 milionům lidí sumou v přepočtu o hodnotě více než 
159 milionu amerických dolarů. Přes 4 000 zaměstnanců ADRA momentálně pracuje ve více 
než 125 zemích světa. 

ADRA pomáhá všem lidem bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, vyznání nebo 
náboženské přesvědčení. Nezávislá a nestranná pomoc obětem humanitární krize nebo jiné 
přírodní katastrofy je jedním ze zásadních projevů obecných závazků mezinárodního 
společenství. 

Ze samé podstaty humanitární pomoci a civilní obrany vyplývá, že tyto zásahy se 
provádí za krajních okolností: pomoc se musí k lidem dostat velmi rychle a musí odpovídat 
jejich konkrétním potřebám.1 

Od roku 1985 ADRA v nemalé míře realizuje projekty zaměřené na zemědělství, 
zlepšení produkce potravin a výživu. Zaměřuje se na pěstování zeleniny pro potřeby lidí  
a identifikaci potřeb trhu pro pěstování produktů, které prodávají.2 

 

                                                 
1
 Politiky Evropské unie: Humanitární pomoc a civilní ochrana. Evropská komise, Brusel. 2014, s. 7. 

2
 Our Work; in: ADRA.org <http://www.ADRA.org/site/PageNavigator/work/what>. 
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Adventistická organizace pro pomoc a rozvoj v České republice 
 
ADRA patří mezi tři největší humanitární organizace v České republice. 

Československá kancelář byla registrována 29. května 1992 pod názvem Adventistická 
agentura pro pomoc a rozvoj. Spojila se s Československým červeným křížem a uskutečnila 
hned čtyři cesty do Albánie, kde poskytla potravinovou pomoc a vybavení do dětských 
domovů. 3 

V roce 2013 se v důsledku změn, které přináší nový Občanský zákoník, se organizace 
přeregistrovala na obecně prospěšnou společnost s platností od 6. září 2013. 

Základními orgány ADRA, o. p. s., jsou správní a dozorčí rada. Pro realizaci programů 
pomoci bylo později založeno Občanské sdružení ADRA. 

V České republice ADRA v současnosti (2014) provozuje 11 dobrovolnických center, 
která koordinují dobrovolníky ve 27 městech České republiky. Dobrovolníci se zaměřují na 
pomoc zdravotně postiženým, nemocným, dětem a seniorům. 

ADRA Česká republika pomáhá jak při živelních katastrofách a jiných mimořádných 
událostech doma i ve světě, tak při odstraňování dlouhodobých problémů v rozvojových 
zemích, jako je nedostupnost zdravotní a sociální péče, nedostatek zdrojů pitné vody či 
potravin, chudoba, nepřístupnost ke vzdělání apod.4 

ADRA se v České republice aktivně zapojuje do pomoci při mimořádných událostech 
přinejmenším od roku 1997, kdy zasáhly velkou část Moravy rozsáhlé povodně. 
V následujícím desetiletí ADRA pomáhala při povodních v letech 1998 v Orlických horách, 
v roce 2002 v jižních Čechách a Středočeském kraji, v roce 2006 na jižní Moravě, v roce 2009 
na Novojičínsku a Jesenicku a také v roce 2010 na Přerovsku, jižní Moravě, Děčínsku 
a Liberecku. 

V roce 2011 ADRA Česká republika například vyslala do 119 dětských domovů, 
nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných a domovů pro seniory 1 600 dlouhodobých 
dobrovolníků. V Hradci Králové ADRA provozuje Poradnu pro oběti domácího násilí a Dětské 
krizové centrum. ADRA patří mezi největší koordinátory pomoci při povodních a jiných 
živelních katastrofách v České republice. Do pomoci při mimořádných událostech v České 
republice se aktivně zapojuje od roku 1997, kdy zasáhly velkou část Moravy rozsáhlé 
povodně. ADRA se v České republice věnuje také globálnímu rozvojovému vzdělávání, které 
vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální témata, jako je migrace, ochrana životního 
prostředí, chudoba, odpovědná spotřeba, spravedlivý obchod, lidská práva aj.5 

 
ADRA Česká republika se řadí spolu se Spojeným královstvím, Austrálií, Belgií, 

Dánskem, Finskem, Nizozemskem, Itálií, Japonskem, Kanadou, Německem, Norskem, 
Spojenými státy americkými, Švédskem a Švýcarskem mezi aktivní dárcovské organizace, 
tzn., že je schopna pomoc nejen přijímat, ale především sama poskytovat. 

                                                 
3
 ADRA; in: Wikipedia.org <http://cs.wikipedia.org/wiki/ADRA>. 

4
 Humanitární organizace ADRA si připomíná 20 let činnosti v České republice; in: Dobrovolnik.cz, 29. V. 2012 

<http://www.dobrovolnik.cz/clanky/clanky-cirkevni/humanitarni-organizace-ADRA-si-pripomina-20-let-
cinnosti-v-ceske-republice/>. 
5
 Humanitární organizace ADRA si připomíná 20 let činnosti v České republice; in: Dobrovolnik.cz, 29. V. 2012 

<http://www.dobrovolnik.cz/clanky/clanky-cirkevni/humanitarni-organizace-ADRA-si-pripomina-20-let-cinnosti 
-v-ceske-republice/>. 
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ADRA Česká republika poskytuje okamžitou humanitární pomoc v zahraničí při 
mimořádných událostech (povodně, zemětřesení, válečné konflikty apod.). Zároveň 
realizuje dlouhodobé rozvojové projekty s cílem poskytnout lidem žijícím v chudobě a ve 
špatných životních podmínkách takovou podporu, aby se mohli začlenit do normálního 
života. V rámci lidskoprávních projektů ADRA podporuje rozvoj občanské společnosti 
v zemích, které procházejí demokratickou transformací. 

Prostřednictvím celosvětové sítě organizací ADRA je ADRA Česká republika schopna 
rychle a pružně reagovat na humanitární katastrofy. U dlouhodobých projektů zná díky 
místním pracovníkům velmi dobře potřeby lidí, které podporuje, i prostředí, ve kterém žijí. 
Tím se zvyšuje efektivita a celková udržitelnost projektů. 
 

Typologie pomoci ADRA Česká republika 
 
Pomoc organizace ADRA zasaženým obyvatelům se zaměřuje na několik oblastí, 

přičemž vždy záleží na tom, co lidé v oblastech zasažených mimořádnou událostí nejvíce 
potřebují. Může se jednat o pomoc materiální, dobrovolnickou, psychosociální nebo také 
finanční. 

 

Materiální pomoc 
 
Zaměřuje se na poskytnutí pomůcek pro úklid následků povodně. Jsou to např. čisticí 

prostředky, nářadí (vědra, hadry, lopaty, košťata) ochranné pomůcky (rukavice, pláštěnky, 
desinfekce) a také v případě potřeby trvanlivé potraviny. Tyto pomůcky jsou uloženy ve 
skladech v Praze, Znojmě, Hradci Králové a Frýdku-Místku. 

V další fázi je nedílnou součástí materiální pomoci také půjčování vysoušečů. Pro 
zasažené jsou k dispozici horkovzdušné nebo kondenzační vysoušeče, které slouží 
k vysoušení vlhkého zdiva několik dnů, týdnů i měsíců po povodni.  
 

Pomoc dobrovolníků 
 
Dobrovolnictví je jednou z nejvýznamnějších oblastí pomoci zaplaveným. 

Dobrovolnická pomoc je zaměřuje zejména odklízení škod, které způsobila povodeň – tedy 
vyklízení nábytku, odklízení naplavenin, úklidové práce, otloukání omítek, ale dobrovolníci 
mohou pomoci také při zjišťování potřeb obyvatel, distribuci materiální pomoci nebo letáků 
nebo při organizaci práce v dané obci.  
 

http://www.adra.cz/projekty/zahranicni-projekty/humanitarni-projekty
http://www.adra.cz/projekty/zahranicni-projekty/rozvojove-projekty
http://www.adra.cz/projekty/zahranicni-projekty/lidskopravni-projekty
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Psychosociální pomoc 
 
Obyvatele zasažené mimořádnou událostí lze podpořit také psychicky. V případě 

potřeby je navštěvují proškolení dobrovolníci z tzv. KIP týmů (Komunitní – Intervenční  
– Psychosociální), které jsou rozmístěny v různých částech České republiky. Tito dobrovolníci 
mohou nabídnout rozhovor a podporu při zvládání důsledků mimořádné události, 
poradenství nebo jeho zprostředkování nebo zprostředkování dalších kontaktů.6 

 
Finanční pomoc 
 
Mimořádné události, v České republice jsou to zejména povodně, často vyvolávají 

velkou podporu ze strany veřejnosti. Pokud je to událost velkého rozsahu a je vyhlášená 
veřejná sbírka (tedy zveřejnění čísla účtu a znění DMS v médiích), poskytuje ADRA také 
finanční pomoc zasaženým. O přidělené částce je rozhodnuto na základě terénního šetření, 
které probíhá přímo v rodinách. Výše podpory závisí zejména na míře poškození domu 
a schopnosti rodiny řešit finanční situaci. Prostředky jsou poskytovány především na nutné 
stavební úpravy, stavební materiál, vybavení domácnosti nebo na náklady spojené s čištěním 
zdrojů pitné vody.7 
 

 
 

                                                 
6
 Co je to KIP tým?; in: ADRA Česká republika 

Humanitární organizace ADRA si připomíná 20 let činnosti v České republice; in: Dobrovolnik.cz, 29. V. 2012 
<http://ADRA.e-invent.eu/pomoc-v-cr/kip-tym>. 
7
 ADRA Česká republika <http://ADRA.e-invent.eu/>. 
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Mezinárodní akce za účasti ADRA Česká republika 
 
Projekty ADRA Česká republika v zahraničí by se dali rozdělit do tří oblastí. Jsou to: 

 

 Humanitární projekty. 

 Rozvojové projekty. 

 Lidskoprávní projekty. 
 

Humanitární projekty 
 
Humanitární projekty se soustředí na okamžitou, krátkodobou pomoc, jejímž cílem je 

zajistit lidem základní životní potřeby (jídlo, pití, přístřeší apod.) Jedná se o bezprostřední 
reakci na určitou nepříznivou situaci (přírodní katastrofa, sociální krize, válečný konflikt 
apod.). Na humanitární projekty často navazují projekty dlouhodobé, rozvojové spolupráce. 
Exaktním příkladem tohoto projektu v praxi je momentálně pomoc obětem na Filipínách, při 
odstraňování následků hurikánu Haiyan. Mezi další projekty podobného typu patří 
zajišťování vodních zdrojů v Etiopii, pomoc obětem sucha v Africkém rohu, nebo pomoc 
obětem zemětřesení a tsunami v Japonsku. 

 
Rozvojové projekty 
 
Tyto typy projektů většinou následují po projektech humanitárních a usilují 

o dlouhodobé a udržitelné řešení problémů rozvojových zemí (př. chudoby, potravinové 
bezpečnosti, přístupu k pitné vodě, přístup ke vzdělání, rozvoj podnikání, dostupnost 
zdravotní péče). Projekty na sebe mohou brát podobu materiální i finanční pomoci, ale na 
rozdíl od humanitární pomoci je zde velký důraz kladen také na předávání zkušeností 
a znalostí. 

Osoby v poškozené zemi nejsou jen pasivními příjemci, ale mají v projektu svou 
aktivní úlohu (odtud přechod k termínu rozvojová spolupráce, nikoliv rozvojová pomoc) 

Příkladem těchto projektů jsou například Program podpory vzdělávání v Bangladéši, 
školení pro Barmské uprchlíky v Thajsku, podpora zemědělství v Angole nebo rekonstrukce 
škol v Keni. 
 

Lidskoprávní projekty 
 
Tyto druhy projektů se zaměřují na země procházející procesem transformace nebo 

země s nedemokratickým režimem, v nichž se projevují snahy o demokratizaci. Podstatou 
jsou nemateriální (tzv. soft) projekty spočívající ve sdílení a přenášení zkušeností tuzemských 
realizátorů. Jak název napovídá, jsou tyto projekty zaměřeny na podporu občanské 
společnosti, spolupráci s místní správou, mládež a vzdělávání, média či ochranu lidských práv 

Příkladem těchto projektů je například Program ochrany obětí domácího násilí 
v Gruzii, nebo Program rozvoje komunit v Karenském státě v Barmě. 
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Partnerství s dalšími organizacemi 
 
ADRA spolupracuje s dalšími organizacemi v rámci platforem na národní 

 i mezinárodní úrovni.8 Konkrétně ADRA Česká republika spolupracuje například 
s následujícími organizacemi v rámci platforem na národní i mezinárodní úrovni: 

 
o Mezinárodní síť ADRA International: ADRA je mezinárodní síťová organizace, která 

má své pobočky téměř po celém světě. Díky tomu jsme schopni rychle a pružně 
reagovat při humanitárních katastrofách a efektivně spolupracovat na dlouhodobých 
rozvojových projektech.9 

o VOICE: Evropská platforma nevládních organizací VOICE (Voluntary Organisations in 
Cooperation in Emergencies) sdružuje více než 80 evropských organizací zabývajících 
se humanitární pomocí. Cílem platformy je podporovat spolupráci jednotlivých 
organizací a přispívat k profesionalizaci humanitárního sektoru.10 

o FoRS, České fórum pro rozvojovou spolupráci: FoRS je národní platforma nevládních 
organizací, které usiluje o zvyšování efektivnosti, kvality a objemu tuzemské 
zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, posilování pozitivních dopadů 
působení tuzemských rozvojových a humanitárních organizací a institucí na rozvojové 
země.11 

o Klimatická koalice: Klimatická koalice je platformou tuzemských nestátních 
neziskových organizací, které se zabývají ochranou životního prostředí, rozvojovou 
spoluprací a humanitární pomocí. Koalice se snaží vyvolat a vést veřejnou diskuzi 
o změnách klimatu a jejich dopadech.12 

o Česko proti chudobě: ADRA Česká republika se každoročně podílí na informační 
kampani Česko proti chudobě, jejímž cílem je zvýšit povědomí o problematice 
globální chudoby nejen u široké veřejnosti, ale i u státní správy a u tuzemských 
politiků.13 

 
Pomoc ADRA International v oblasti hygieny 
 
Každý den umírá více jak 22 000 dětí do věku pěti let na hlad a nemoci. Proto na 

mnoha místech po celém světě spolupracuje ADRA s náčelníky vesnice, nejstaršími či 
starosty, kteří poskytují a tlumočí informace o programech ADRA, poradenství a poskytují 
zpětnou vazbu. Například skoro každá žena v Mali se svěřila pracovníkům ADRA, že alespoň 
jednou v životě zažila ten hrozný pocit, kdy jí zemřelo dítě. Ve většině případů byly důvodem 
smrti tyto nemoci jako spalničky, malárie, tetanus, meningitida či průjem.  

                                                 
8
 Humanitární organizace ADRA si připomíná 20 let činnosti v České republice; in: Dobrovolnik.cz, 29. V. 2012 

<http://www.dobrovolnik.cz/clanky/clanky-cirkevni/humanitarni-organizace-ADRA-si-pripomina-20-let-
cinnosti-v-ceske-republice/>. 
9
 ADRA International <https://adra.org/>. 

10
 Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies <http://www.ngovoice.org/>. 

11
 FoRS, České fórum pro rozvojovou spolupráci <http://www.fors.cz>. 

12
 Česká klimatická koalice <http://glopolis.org/cs/projekty/ceska-klimaticka-koalice/>. 

13
 Česko proti chudobě <http://www.ceskoprotichudobe.cz/>. 
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ADRA do těchto oblastí zavádí zdravotní kurzy, kde obyvatele učí, jak udržovat vodu  
a používat moskytiéry, což chrání děti před malárií. Také vycvičuje místní ženy jako zdravotní 
dobrovolnice, které tlumočí ostatním zdravotní a hygienické zásady. Obyvatele každý den 
myjí talíře a hrnce a tím chrání také své potraviny. V oblastech, kde ADRA provozuje tyto 
kurzy klesla úmrtnost dětí o padesát procent.14 

 
Vybrané humanitární projekty ADRA International 
 
Boj ADRA International proti rakovině v Ghaně Ugandě a Burundi  
 
V březnu roku 2005 ADRA distribuovala metotrexát v hodnotě 200 000 dolarů na 

léčbu dětských onkologických pacientů v Ugandě a více než 150 000 dolarů metotrexátu na 
léčbu pacientů s rakovinou v Burundi. V lednu roku 2006 rozdělila ADRA tento lék do dvou 
největších nemocnic v Ghaně. Byl použit na pomoc více než 60 mladých pacientů  
s nádorovým onemocněním po celou dobu trvání jejich nemoci. ADRA má v plánu 
pokračovat ve svém partnerství i v jiných veřejných onkologických nemocnicích v Africe  
a také zahájit vzdělávací programy, které učí komunitu k prevenci rakoviny. 15 

 
Vybrané humanitární projekty ADRA Česká republika 
 
Povodně na Balkáně, 2014 
 
V polovině května 2014 zasáhly Srbsko, Bosnu a Hercegovinu a část Chorvatska 

povodně, které neměly v posledních 120 letech obdoby. ADRA Česká republika na situaci 
reagovala tak, že ihned vyhlásila veřejnou sbírku, jejíž výtěžek je průběžně rozdělován mezi 
Srbsko a Bosnu i Hercegovinu. Na Balkán vyrazil také krizový tým. Personál zahájil svou 
pomoc nejprve v Srbsku. Do Bělehradu přivezli sedmdesát vysoušečů, agregáty na výrobu 
elektřiny, vysokotlaké čističky a desinfekční přípravky. Na místě se zapojili také do rozvozu 
humanitární pomoci. 

Kromě zapůjčení techniky ADRA Česká republika v Srbsku i v Chorvatsku školila 
koordinátory pomoci, kteří spolupracují s dalšími organizacemi a místními samosprávami. 
Češi také Srbům a Chorvatům předali přeloženou příručku s praktickými informacemi 
například o tom, jak ošetřit omítky, zprovoznit zatopený automobil nebo vyčistit studnu. 

Povodně zdevastovaly území v celkové rozloze 24 000 km2. V Bosně a Hercegovině 
záplavy zasáhly čtvrtinu obyvatelstva, záchranné práce komplikovaly sesuvy půdy, kterých 
záchranáři napočítali přes dva tisíce. V Srbsku se bezprostředně po vylití řek Sávy a Dunaje 
ocitlo kvůli zatopené elektrárně 300 000 lidí bez elektřiny, 30 000 obyvatel muselo být 
evakuováno z městečka Obrenovac. Také v Chorvatsku, blízko bosenských hranic, voda ničila. 
V okolí obcí Gunja a Rajovo Selo vyplavila okolo 3 000 domů. Velké škody utrpěly také 

                                                 
14

 Our Work; in: ADRA.org <http://www.ADRA.org/site/PageNavigator/work/what>. 
15

 Our Work; in: ADRA.org <http://www.ADRA.org/site/PageNavigator/work/what>. 
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zemědělské pozemky a infrastruktura. Podle odborníků bude trvat mnoho let, než se 
z povodní postižené regiony vzpamatují.16 

 
Pomoc obětem zemětřesení a tsunami v Japonsku 
 
Dne 11. března roku 2011 zasáhlo severovýchodní pobřeží Japonska zemětřesení  

o síle 9,0 stupně Richterovy škály s epicentrem v moři u hlavního ostrova Honšú. Toto 
zemětřesení vyvolalo obrovské vlny tsunami a bylo zaplaveno území až 10 kilometrů do 
vnitrozemí a také způsobilo havárii jaderné elektrárny Fukušima. Při této katastrofě bylo 
potvrzeno 14 998 mrtvých, 5 282 zraněných a 9 761 pohřešovaných osob. Domácnosti se 
ocitly bez vody, elektřiny a mnoho jedinců bez střechy nad hlavou a potřebovali základní 
potraviny a prostředky či psychologickou a zdravotní pomoc. Pomoc ADRA zde byla zcela 
adekvátní. 

ADRA bezprostředně po katastrofě začala distribuovat jídlo, vodu a hygienické 
prostředky v oblasti Fukušimy a Miyagi. Vydávala se teplá jídla pracovníkům Úřadu sociálních 
služeb, kteří pracovali celé dny nepřetržitě, ale sami nesměli využívat prostředků 
humanitární pomoci od místní vlády. Další humanitární pomoc byla zaměřena na pleny, 
jednorázové ručníky a čisticí prostředky, které se distribuovaly do několika center pro 
seniory a do střediska pro mentálně hendikepované v oblasti Miyagi a dalším obyvatelům ve 
městě Kesennuma. 

Další pomoc byla také zaměřena na pomoc přesídleným rodinám, kterým ADRA 
zajišťovala potřebný nábytek, vysavače, kuchyňské potřeby, přikrývky, elektrické ohřívače  
a další.  

Pro tuto katastrofu ADRA Česká republika otevřela možnost finanční podpory 
Japonsku prostřednictvím dárcovských SMS nebo na číslo účtu humanitární sbírky.  

V rámci první vlny pomoci ADRA vybavila sto čtyřicet jedna provizorních obydlí pro 
rodiny. Vybavila je matracemi, nábytkem, nádobím a hygienickými potřebami. Na této 
pomoci se podílela i ADRA České republiky. Ta poskytla také peníze ze sbírky, uspořádané 
okamžitě po zemětřesení. V půli května 2011 bylo vybráno již 16 milionů korun.  

Spolupráce organizace ADRA s místní správou se osvědčila a podle programové 
ředitelky ADRA Japonsko Shoko Hashimoto se plánují další projekty dlouhodobé podpory. 
Oblast Yamamoto je známá pěstováním jahod a ovocných stromů. ADRA chce pomoci 
pěstitelům k obnovení produkce ovoce. Stejně tak plánuje podporu místních rybářů, kteří 
přišli o svou obživu. Shoko Hashimoto dále uvádí: "Jsme rádi, že po první fázi pomoci nám 
díky dárcům z celého světa zůstává dostatek prostředků pro obnovu živobytí zdejších lidí. 
Místní lidé nečekají s nataženými dlaněmi, ale naši podporu podnikání vítají. Pomoc těm, kdo 
mají chuť začít znovu, považuji za důležitou."17 

 

                                                 
16

 Balkán: Pomoc při povodních v Srbsku, Bosně a Hercegovině a Chorvatsku; in: ADRA Česká republika 
<http://www.ADRA.cz/pomoc-v-zahranici/humanitarni-projekty/balkan--pomoc-pri-povodnich-v-srbsku-bosne-
a-hercegovine-a-chorvatsku>. 
17

 Humanitární projekty; in: ADRA Česká republika 
<http://www.ADRA.cz/projekty/zahranicni-projekty/humanitarni-projekty>. 
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Pomoc ADRA Česká republika v Etiopii 
 
Etiopie patří mezi nejchudší a nejlidnatější země světa. Většina lidí tu žije ve velké 

chudobě a jsou negramotní. V posledních letech postihlo oblast afrického rohu velké sucho, 
v jejichž následku zemřelo mnoho lidí. 

Velký problém představují sucha, jelikož v této oblasti je hlavním zdrojem obživy 
zemědělství. Druhým, neméně důležitým problémem je úroveň zdravotnictví. Obyvatelstvo 
je stále ohroženo infekčními nemocemi, AIDS, tuberkulózou a podvýživou. Z tohoto důvodu 
bylo cílem ADRA sehnat finanční prostředky na výstavbu nemocnice ve městě Halaba Kulito. 
Uspořádala se veřejná sbírka a za příspěvku místních úřadů se mohla postavit nemocnice  
a v roce 2011 zahájen provoz. Tato nemocnice musí sloužit pro oblast s 270 000 obyvateli  
a působí zde pouhých pět všeobecných lékařů. Lékaři specialisté tu však zcela chybí. 
Vybavenost nemocnice není na dobré úrovni- chybí tu lůžka pro pacienty, osvětlení 
operačního sálu, inkubátory, zařízení pro anestezii. 

ADRA se tedy snaží nejdříve zajistit nejnutnější vybavení, přičemž dává důraz na 
matky a děti. Projekt se také snaží podporovat ekonomický růst oblasti, a proto je zařízení 
nakupováno od místních dodavatelů. V rámci projektu je také snaha vybavit nemocnici 
přístroji pro operace, zvětšit kapacitu lůžek a zaměstnat také specialisty. Ke zvýšení 
kvalifikace personálu povedou také praktické stáže zdravotníků z České republiky. Z tohoto 
důvodu se ADRA snaží spolupracovat s odborníky, kteří mají zkušenosti s provozováním 
zdravotnického střediska v Keni v Itibu. Místní komunita se také značně podílela na samotné 
výstavbě nemocnice, protože sami vědí, že vyšší úroveň zdravotnické služby nutně potřebují.  

Tento projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce České 
republiky.18 

                                                 
18

 Humanitární projekty; in: ADRA Česká republika 
<http://www.ADRA.cz/projekty/zahranicni-projekty/humanitarni-projekty>. 


