
 

ROZHOVOR S HUMANITÁRNÍM 

PRACOVNÍKEM ADRA ČESKÁ REPUBLIKA 
VERZE PRO PRÁCI SE SKUPINAMI, V NICHŽ JSOU  

ZASTOUPENI ŽÁCI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM 

 
Byl jsi v Etiopii. Co jsi tam viděl? 
V Etiopii je velké sucho a teploty se tu celý rok pohybují okolo 40 °C. Je tu mnoho problémů, například: málo pitné 
vody, špatné cesty, vesnice jsou daleko od sebe, lidé nemají stálou práci a systém státní sociální podpory funguje 
špatně. 
 

Co jste v Etiopii dělali? 
Vybudovali jsme zde studny s pitnou vodou. V minulém roce jsme vybudovali solární panely. Díky solárním panelům 
můžou místní lidé čerpat podzemní vodu a využít ji jak pro sebe, tak i pro svůj dobytek. 
 

Jaký je rozdíl mezi humanitární a rozvojovou pomocí? 
Humanitární pomoc je rychlá a okamžitá. Poskytuje se v případech humanitárních krizí (např. zemětřesení, záplavy, 
válečné konflikty, sucho a hladomor). Lidem zajistíme nejdříve základní potřeby, jako jsou potraviny, léky apod.   
Rozvojová pomoc je dlouhodobá (poskytuje se delší dobu). Sem patří například budování studní nebo budování škol. 
 

Jak by měla správná pomoc vypadat?  
Pomoc musí dávat smysl. Nejdříve musíme zjistit, co místní lidé potřebují. Také musíme zjistit, kdo naši pomoc 
skutečně potřebuje. To jsou například matky, které se samy starají o děti, nemocní apod.  

Respektujeme názory místních obyvatel. Na začátku se jich ptáme, co potřebují. Potom s námi pracují na projektech, 
například s námi staví a opravují vodní zdroje a kanály.  
 

Neměli bychom pomáhat hlavně lidem v Česku? Někteří lidé si to myslí. 
ADRA pomáhá i v Česku, například při povodních apod.  
Česko je bohatá země. Většina lidí v Česku má vše, co potřebuje. Funguje u nás systém státní sociální podpory. Když 
jsou lidé ve špatné situaci, stát jim pomůže. Například lidé, kteří nemají práci, dostanou podporu v nezaměstnanosti. 
V mnoha chudých zemích stát svým občanům nepomáhá. Proto bychom jim měli pomoci my. Lidé na celé planetě 
mají stejné základní potřeby. Myslím, že by si lidé měli vzájemně pomáhat.  
 

Díky za rozhovor a přeji hodně úspěchů v práci! 
 


