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Nedávno ses vrátil z monitorovací cesty po Etiopii. Můžeš nám přiblížit místní podmínky? 
Působíme na východě země, kde je velké sucho a teploty okolo 40 °C. Region se potýká s celou řadou problémů, je 
tam např. špatná kvalita cest a velké vzdálenosti mezi vesnicemi. Proto je pro mnoho lidí velice náročné najít si 
stabilní zdroj obživy. Bohužel zde také moc nefunguje systém státní sociální podpory, takže místní nemohou spoléhat 
na pomoc od státu. 
 

Jaký projekt jste zde realizovali? 
Jedním z témat našeho rozvojového projektu je nedostatečný přístup k vodě. Proto jsme se zaměřili na vybudování 
zdrojů pitné vody. Vloni se nám podařilo instalovat solární panely, díky nimž mohou místní čerpat podzemní vodu 
a využít ji pro sebe i pro dobytek. 
 

Zmínil jste, že se jedná o rozvojový projekt. Jak byste vysvětlil rozdíl mezi humanitární a rozvojovou 
pomocí? 
Humanitární pomoc je rychlá a okamžitá. Poskytuje se v případech humanitárních krizí (např. zemětřesení, záplavy, 
válečné konflikty, sucho, hladomor), kdy je nejprve třeba zajistit základní potřeby obyvatel, jako jsou potraviny, léky 
apod.  Pak teprve přichází druhá, náročnější část, tzv. rozvojová spolupráce, která zajišťuje dlouhodobou pomoc 
(např. budování zdrojů pitné vody nebo vzdělávání dětí). 
 

Jaké jsou hlavní principy těchto forem pomoci a čeho se naopak vyvarovat? 
Pomoc musí dávat smysl. Proto je důležité, abychom nejdříve zjistili, co místní obyvatelé skutečně potřebují a kdo 
naši pomoc doopravdy potřebuje. K nejzranitelnějším skupinám patří matky samoživitelky s dětmi, sirotci či 
nemocní. 

Pomoc nemůže neprobíhat stylem „o vás bez vás“ – je třeba aktivně zapojit místní obyvatele už při plánování. 
S místními diskutujeme o jejich potřebách a vzájemně a s respektem se učíme jeden od druhého. Spolupracují na 
všech našich projektech, podílí se např. na stavbě a opravách studní a kanálů. Váží si naší práce, protože vidí reálné 
výsledky, které jim zlepšují život. 
 

Často slýcháme názory, že bychom neměli pomáhat v zahraničí, ale především tady v Česku. Co si o tom 
myslíš? 
ADRA pomáhá i v Česku, je např. největším koordinátorem pomoci při povodních a jiných živelních katastrofách. Na 
druhou stranu si musíme uvědomit, že žijeme v jedné z nejbohatších zemí světa, většina z nás má vše, co potřebuje. 
V porovnání s některými zeměmi u nás funguje systém sociálního zabezpečení – lidé v různých životních situacích 
dostávají od státu peněžní pomoc (podpora v nezaměstnanosti, mateřská, nemocenská apod.), máme zdravotní 
pojištění. Ve spoustě zemí stát není schopen se o své občany postarat. Lidé na celé planetě mají stejné základní 
potřeby. Solidarita a schopnost dělit se patří k hodnotnému životu a je projevem skutečného lidství. 
 

Díky za rozhovor a přeji hodně úspěchů ve vaší práci! 
 


