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Anotace 
Podpora vzdělávání dětí z rozvojových zemí  

Diplomová práce se zabývá současnými aktivitami rozvinutého světa 

zaměřenými na pomoc se zpřístupňováním a zkvalitňováním vzdělání 

v rozvojových zemích. Zabývá se důvody, proč jsou tyto aktivity potřebné a 

poukazuje na rizika nerovnovážného stavu mezi rozvinutým a rozvojovým 

světem. Za hlavní příčinu nedostatečného přístupu všech dětí ke vzdělání 

označuje práce přetrvávající chudobu rozvojových zemí. Práce představuje 

blíže východiska rozvojové pomoci a zabývá se tzv. Rozvojovými cíli tisíciletí, 

které v dnešní době reprezentují největší iniciativu OSN v oblasti rozvoje a 

potírání chudoby. Tato práce zdůrazňuje význam vzdělání jako zásadní faktor 

rozvoje jednotlivců i celých společností a shrnuje největší překážky, které 

dětem v rozvojovém světě brání v přístupu ke vzdělání. V závěrečné části se 

diplomová práce věnuje jedné z forem podpory vzdělávání – sponzorováním 

vzdělání chudých dětí z rozvojových států, které je v České republice 

zprostředkováváno jak projektem Adopce na dálku® Charity Česká republika, 

tak mnoha podobnými projekty různých dalších organizací. Práce hodnotí 

přínosy a riziky sponzorování vzdělání dětí a na základě americké výzkumné 

studie dlouhodobých dopadů sponzorování dětí, rozhovorů se sponzory a 

zástupci několika organizací, osobní zkušenosti i kritiky v mediích se kloní ke 

smysluplnosti těchto projektů.  
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Summary 
This thesis explores initiatives in the developed world which are focused on 

helping and improving accessibility to education in developing countries. It 

considers the reasons why these activities are needed and highlights risks in an 

unbalanced relationship between the developed and developing world. The 

thesis indicates that insufficient access to education for all children in 

developing countries is one of the main causes of persistent poverty. The thesis 

also pictures the basis for development aid and assesses the Millennium 

Development Goals, which currently represent the largest UN initiative for 

development and poverty reduction. This thesis emphasizes the importance of 

education as an essential factor in the development of individuals and their 

societies and summarizes the major barriers to educational access that may be 

faced by children in the developing world. The final part of the thesis deals 

with one form of support for education; the sponsorship of disadvantaged 

children’s education within developing countries, as mediated in the Czech 

Republic by the Child Sponsorship Program of the Charity Czech Republic, in 

conjunction with many similar projects managed by other organizations. This 

thesis evaluates the benefits and risks of child sponsorship. Furthermore, on the 

basis of research studies into the long-term impact of child sponsorship, 

interviews with sponsors and representatives of several organizations, 

observations from both personal experience and critics in the media, this study 

evaluates the meaningfulness of these projects. 
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Úvod 
 

Ačkoli právo na vzdělání mají všechny děti na světě, stále existuje mnoho míst, 

kde vzdělání není přístupné všem, především z důvodu chudoby. Vzdělání je 

účinnou zbraní proti chudobě a je prostředkem k rozvoji, což si uvědomují i 

představitelé rozvojových států, ale nemají často dostatek prostředků, aby 

například zrušili školné, které je jednou z největších překážek proč děti 

nemohou do školy chodit. Mnoho dětí nemá tak bez vzdělání šanci rozvinout 

svůj potenciál a prolomit chudobu, do níž se narodily. Individuální i kolektivní 

chudoba je v rozvojových zemích příčinou nevzdělanosti a nevzdělanost je pak 

zase jednou z příčin chudoby. 

Problematika chudoby se nedotýká jen těch, kteří jsou jí přímo zasaženi, 

ale díky propojenosti světa může ovlivňovat budoucnost všech. Bída, 

nedostatek jídla a vody stojí za mnoha válečnými konflikty. Před hladem a 

konflikty se mnoho lidí snaží uniknout pryč, což sebou přináší problematiku 

migrace a další problémy. Kromě toho, tento stav je neudržitelný i z morálního 

hlediska – je nepřijatelné, aby na jedné straně polokoule byli lidé dobře 

zajištěni a na druhé umírali hlady. 

Proto vyspělé státy, společně s řadou neziskových organizací, věnují 

značné finance i energii na to, aby rozvojovým státům s procesem 

zpřístupňování a zkvalitňování vzdělání pomohly.   

Ve své diplomové práci se touto pomocí budu zabývat. Mým cílem je 

představit současné aktivity vyspělého světa zaměřené na podporu vzdělávání 

v rozvojových zemích jako významný nástroj boje s chudobou. Jako konkrétní 

příklad jedné z možných forem této podpory uvedu tzv. sponzorské projekty a  

poukážu u nich na jejich přínosy a úskalí. Pro tento účel se pokusím shrnout 

význam vzdělání jak pro jednotlivce, tak pro lidskou společnost a zdůrazním 

jeho roli v boji s chudobou, za zlepšování životních podmínek a za budoucí 

prosperitu rozvojového světa. Stručně shrnu současné zaměření rozvojové 

pomoci. Dále detailněji přiblížím stále aktuální překážky pro vzdělání 

v rozvojovém světě a nastíním aktivity mezinárodního společenství a 

neziskové sféry, které se je snaží s různými úspěchy překonávat. Na závěr se 

budu podrobněji zabývat sponzorskými projekty a pokusím se najít odpověď 



 

8 

na to, zda mají své místo v rozvojové pomoci a zda nejsou jen zbytečnou 

kapkou v moři, jak byly minulý rok v médiích označeny ředitelkou české 

pobočky UNICEF. 

Pro psaní své diplomové práce jsem vycházela jak z několika dostupných 

tištěných publikací, tak z bohatých internetových zdrojů českých i 

cizojazyčných. Velmi cenné byly pro mne rozhovory se sponzory a s  

pracovníky organizací, jež se podporou vzdělávání dětí z rozvojových zemí 

zabývají. Podnětem k vybrání tohoto tématu byla moje osobní zkušenost 

s projektem Adopce na dálku® arcidiecézní charity Praha, jehož 

prostřednictvím moje rodina sponzoruje vzdělání jedné dívky v Indii. Před pár 

lety jsem měla možnost se s ní setkat a více si přitom uvědomit velmi ztížený 

přístup chudých lidí ke vzdělání, jež je nezbytné pro to, aby se z chudoby 

vymanili. 
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1. Globalizované problémy 

 

1.1 Propojenost problémů i příležitostí k udržitelnému rozvoji  
Na téma podpory vzdělávání dětí z rozvojových zemí se lze podívat z různě 

velké dálky: od přínosů vzdělání pro konkrétní dítě kdesi v Indii přes příčiny 

ztíženého přístupu ke vzdělání až po prospěch, který by z odstranění překážek 

bránících vzdělání plynul jak pro rozvojové země, tak v dalších důsledcích i 

pro celý svět. Všechny tyto oblasti spolu navzájem souvisí. Tato souvislost je 

důsledkem propojenosti dnešního světa. Otázka: „jak se bude vyvíjet život 

malého děvčátka z indické vesnice“ má totiž mnohem širší kontext. 

Budoucnost dívky závisí, kromě její iniciativy, také na tom, jak se její země 

bude hospodářský rozvíjet, jak se tam bude vyvíjet školství a jak k tomu 

popřípadě přispěje i okolní svět.  

Díky rychlému rozvoji vědy, technologií, dopravy a průmyslu je svět čím 

dál více v pozitivním i negativním smyslu propojen. Děje se tak ekonomicky – 

financemi, obchodem, ale i cestováním, migrací a výměnou informací, znalostí 

a kultur. Je propojen také mnoha problémy jako je vážně ohrožené životní 

prostředí, choroby, organizovaný zločin, obrovské daňové úniky či ozbrojené 

konflikty v mnoha rozvojových státech. Ačkoli je svět propojen, není všude 

stejný – postupně se, z důsledku mnoha příčin (průmyslová revoluce, 

kolonizace, technický pokrok, rozvoj vzdělanosti a vědy atd.), vytvořila 

ekonomická a politická nerovnávána. Zjednodušeně řečeno, svět je rozdělen na 

bohatý Sever (USA, Evropa, Austrálie a části Asie) a chudý Jih, tvořený 

převážně rozvojovými zeměmi a zeměmi se statusem „nejméně rozvinuté 

země“. 
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1.2 Rozdílná životní úroveň  
 

Čtyři pětiny světového bohatství je v rukou 20 % lidí.1 Důvodem je ohromný 

ekonomický rozdíl mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Ačkoli se státy 

„bohatého Severu“, včetně České republiky, potýkají v současné době 

s ekonomickou krizí, životní úroveň je zde stále nejvyšší na světě. Životní 

úroveň se i mezi těmito státy samozřejmě liší, přesto se dá ale říci, že i Čech 

s průměrnou mzdou patří mezi ty bohatší obyvatele světa. 

Česká republika je tedy relativně bohatou zemí. Podle nejnovější Zprávy o 

lidském rozvoji z roku 2011, jíž vypracovává Rozvojový program OSN 

(UNDP), se Česká republika umístila v žebříčku zemí hodnocených z hlediska 

kvality života na 27.místě a byla dokonce druhou nejlépe hodnocenou zemí ze 

států bývalého východního bloku. V této globální studii se pro hodnocení 

kvality života v jednotlivých zemích používá tzv. Index lidského rozvoje. Ten, 

vedle ekonomických ukazatelů, zahrnuje škálu sociálních ukazatelů, jako je 

přístup ke vzdělání, zdravotní péči, k pitné vodě, porodní úmrtnost, 

očekávanou délku života, rovné příležitosti aj. Jako první v tomto žebříčku 

stanulo Norsko následované dalšími členy bohatého Severu a na opačném 

konci je řada převážně subsaharských států s poslední Konžskou 

demokratickou republikou.2  

Ohromná propast mezi životní úrovní bohatých a těch nejchudších států má 

mnoho příčin a může být dále příčinou velkých problémů. Je patrné, že vyspělé 

státy mají prostředky, kterými mohou pomoci situaci chudých států řešit. 

Kvalita života sice nezávisí pouze na příjmech, jak ukazují různé studie, jež do 

posuzování zahrnují i neekonomické ukazatele. Na druhou stranu, určitý příjem 

je pro dosažení dostatečné kvality (či prožívané důstojnosti) života nezbytný. 

Nositel Nobelovy ceny ekonom Amartya Sen tuto skutečnost shrnuje v tezi, že 

„chudoba nespočívá pouze v nedostatku příjmů, ale v nemožnosti plnohodnotně 

žít v jejich důsledku.“3 

                                                 
1    P.Gola, Finexpert, 2009 
2    Informační centrum OSN v Praze, 2011 
3
     V. Exnerová, A. Volfová, Chudoba, 2008 
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1.3 Udržitelný rozvoj 

 
Nerovnováha mezi bohatým Severem a chudým Jihem přinášela a přináší 

problémy, neboť umožňuje další zvýhodňování bohatých a neřeší či dále 

zhoršuje situaci těch chudých. Na chudé rozvojové státy a jejich obyvatele 

dokonce některé globální problémy dopadají hůře než na ty rozvinuté.4 

Například na chudé dopadají více důsledky nezodpovědného přístupu 

k přírodě. To potvrzuje Zpráva o lidském rozvoji z roku 2011, jejímž klíčovým 

tématem jsou fakta o tom, že nejvíce znevýhodnění lidé musí snášet větší zátěž 

než ostatní, protože jsou přímo závislí na přírodních zdrojích a jsou tak více 

zranitelní v důsledku zhoršeného životního prostředí (například nedostatek 

pitné vody, klimatické změny, vyčerpané nerostné zdroje, vyčerpaná 

zemědělská půda apod.).5 

Od osmdesátých let minulého století začalo mnoho odborníků varovat před 

intenzifikací průmyslu a zemědělství, jež sebou sice přináší rychlý hospodářský 

růst, ale bohužel také mnoho problémů pro životní prostředí. Vznikly obavy, že 

při současném tempu výroby a spotřeby, který ničí životní prostředí, budou 

ohroženy další generace. Vznikl koncept udržitelného rozvoje, jenž je založen 

na tom, že v zájmu současných i budoucích generací je nutné zdroji neplýtvat, 

šetřit a rozvíjet je. Toto pojetí se postupně, od zaměření na pouze 

enviromentální oblast, rozšířilo ještě o složku sociální a ekonomickou. 

Současné pojetí udržitelného rozvoje poukazuje na to, že „rovnováha mezi 

uspokojením našich současných a budoucích potřeb záleží na tom, jak 

dokážeme vyvážit všechny tři zmíněné složky tak, aby ani jedna nebyla 

zanedbána“.6 

                                                 
4
   Vše co jste chtěli vědět o OSN, 2010, str.47 

5    Klugman, J., Human Development Report 2010,.str 54 
6    R. Stojanov, O.  Nádvorník  a kol., Rozvoj, 2008 
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1.4 Chudoba jako zdroj vzájemně propojených problémů 
 

Za mnoha problémy našeho světa stojí chudoba. Společně s rostoucí populací 

stojí i za zhoršeným stavem životního prostředí. Leckde právě chudí lidé, aby 

si obstarali obživu, ničí své životní prostředí, což má za následek také 

vyčerpání zdrojů, v jejichž důsledku chudí odchází z venkova do měst za 

vidinou možnosti získat jiný zdroj obživy a ocitnou se pak často v zoufalých 

podmínkách slumů. V důsledku získávání různých surovin, těžby, kácení lesů, 

vyčerpávání půdy a používání chemikálií se zhoršuje kvalita vod, půdy, 

vzduchu a dopady pak postihnou všechny země.  

Chudoba je i za mnohými dalšími problémy. Vždyť hlad a nedostatečný 

přístup k různým zdrojům byl a je příčinou mnoha válek. Na to upozorňuje 

například ekonom Kolumbijské univerzity a poradce generálního tajemníka 

Organizace spojených národů (OSN) Jeffrey Sachs. Uvádí za příklad konflikty 

v Dárfúru a Somálsku a dále problémy v Burkině Faso či v Pobřeží slonoviny, 

jež se odvíjí právě od nedostatku jídla a vody. 7 

Další z důsledků chudoby – podvýživa a na důležité látky chudá strava, má 

u lidí za následek mnoho zdravotních komplikací, nemocí a předčasných úmrtí. 

Navíc, u dětí do tří let věku (to je doba, dokdy se vyvíjí mozek), způsobuje 

nedostatečná strava trvalé poškození inteligence.8 Přitom je možné 

vyprodukovat dostatečné množství potravin, kterým by se uživil stále rostoucí 

počet obyvatel. V bohatých zemích se ročně vyhodí kolem 222 milionů tun 

konzumovatelného jídla, což se může rovnat celkové produkci všech 

subsaharských států Afriky.9 

Chudí lidé mají ztížený přístup ke vzdělání a jejich chudoba je tak rovněž 

také příčinou nenaplnění potenciálu, jenž je skrytý v milionech lidí 

z rozvojových států, kteří nemohli získat vzdělání a nemohli tak přispět 

k zlepšení své situace ani k rozvoji své země – vždyť vzdělání má přínos jak 

pro jednotlivce, tak pro rozvoj společnosti. „Rovněž v Evropě a v Americe před 

druhou světovou válkou a v minulých dekádách i v Asii došlo nejprve k nárůstu 

                                                 
7
    Informační centrum OSN v Praze, 2007 

8
    P. Gomba, Slyšíte nás?, str.69 

9
    T.  Tožička a kol.,  Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby, str5. 
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obecné vzdělanosti a teprve potom se začala zvyšovat životní úroveň lidí.“ 10 

Přes potřebnou úroveň vzdělání, jež je zásadní pro nastartování rozvoje, se ale 

mnoho z nejchudších rozvojových států zatím nedostalo. 

Podle některých teorií je chudoba spojena s nedostatkem příležitostí a je 

také zdrojem nerovností ve společnostech, včetně nerovného přístupu 

k politické a ekonomické moci. Pro chudé lidi je velmi obtížné svou situaci 

změnit a vzdělání je nahlíženo jako cesta ke zplnomocnění, k prosazování 

svých zájmů a nabytí schopnosti moc kontrolovat.11 Vzdělání tedy může hrát 

významnou roli jako nástroj pro sociální změny. 

 

 

 

1.5 Pomoc je nezbytná 
Současná situace v nejchudších částech světa je dlouhodobě neudržitelná. 

Miliony dospělých i dětí nemají dostatek jídla a nezávadné vody, fyzicky a 

psychicky strádají, žijí a pracují v nedůstojných podmínkách a jejich práva jsou 

pošlapávána od nerovného zacházení, přes zdraví poškozující podmínky 

v práci či ohroženou bezpečnost. 

Ačkoli se ekonomická situace v rozvojovém světě někde zlepšuje, rozvoj je 

stále nedostatečný a nerovnoměrný. V některých státech se situace dokonce 

ještě zhoršuje. Kromě toho, že je tento stav neudržitelný z morálního hlediska, 

je také bezpečnostním rizikem – bohatším částem světa a jejich obyvatelům 

hrozí, že by se jednou mohl tento stav obrátit proti nim a budou sami čelit 

ohrožení.  

Příčiny i řešení chudoby jsou velmi složitá témata. Mnoho významných 

osobností i institucí navíc poukazuje na fakt, že k řešení příčin chudoby, je 

potřeba nejen efektivně vynaložených miliard, ale i odpovědnosti, uvažování a 

plánování v dlouhodobém horizontu za účelem udržitelného rozvoje. Nutná je 

také dobrá vůle a solidarita.  

                                                 
10  M. Bauer, J. Chytilová,  Děti z Lugasy: Ugandský život očima mladých českých               
učitelů, str.88 
11   Srov. M. Ledvinková, R. Macků, Paulo Freire – pedagogika utlačovaných a její vztah k     
teologii osvobození,  2011 
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Aby jednou bylo možné dosáhnout důstojného života a umožnění rozvoje 

pro všechny, je solidarita opravdu nezbytná. Je potřeba navzájem mezi státy, 

ale také i mezi jednotlivými lidmi. Svět je globalizován nejen problémy, ale i 

možnostmi. Většina států světa je zapojena v OSN. Mezi hlavní cíle OSN patří 

zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní 

spolupráce. V rámci této spolupráce má své místo také oficiální rozvojová 

pomoc (tzv. ODA), jež je zaměřena na ekonomický rozvoj a prosperitu 

rozvojových zemí. Vlády mnoha rozvinutých států světa se tak mohou podílet, 

podle svých prostředků, na pomoci potřebným. Kromě toho je pomoc 

poskytována také mnoha velkými i malými neziskovými organizacemi. 

Jednotlivé vyspělé státy je často používají prostřednictvím svých rozvojových 

agentur jako přímé realizátory rozvojové pomoci. V ČR tak působí Česká 

rozvojová agentura, založená za účelem plnění úkolů v oblasti zahraniční 

rozvojové spolupráce ČR (ZRS), zejména pro přípravu a uskutečňování 

bilaterálních projektů ZRS.12 

Jednou z náplní nestátních neziskových organizací jsou různé osvětové 

kampaně a rozvojové projekty, jimiž seznamují veřejnost s problémy dnešního 

světa. V jejich potenciálu je působit na rozvoj mezilidské solidarity a podpořit 

tak zapojování jednotlivých občanů do pomoci potřebným. A příležitostí 

k pomáhání je, při dobré vůli, v dnešním světě mnoho.  

Když člověk chce dosáhnout nějakého rozvoje či zisku, musí nejprve sám 

něco investovat. Pokud mají z globalizace mít prospěch všechny státy, „musí 

se mezinárodní společenství snažit odstranit pokřivení mezinárodního obchodu, 

která zvýhodňují rozvinuté země (zemědělské dotace a obchodní bariéry) a 

vytvořit spravedlivější systém“.13 Většina států světa má možnost v rámci OSN 

začít skutečně naplňovat tzv. Rozvojové cíle (těmi se bude zabývat podkapitola 

3.3). Často se ale zaměřují spíše na řešení vlastních potíží a nejsou pak zdroje 

ani skutečná vůle pro efektivní rozvojovou pomoc. V této situaci jsou proto 

aktivity neziskových organizací podporované dárci a dobrovolníky velmi 

důležité a potřebné. 

                                                 
12    Česká rozvojová agentura, 2010  
13    Vše co jste chtěli vědět o OSN, 2010, str.47 
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 Mnoho odborníků je přesvědčeno, že zpřístupnění vzdělání veškerému 

obyvatelstvu v rozvojových státech je podstatný krok směrem z chudoby. Proto 

podpora vzdělání je jedním z velkých vkladů do potenciálu současných i 

budoucích generací. Jak jsem již předeslala, k obrovskému rozvoji a prosperitě 

dnešních vyspělých států výrazně přispělo zavádění povinné školní docházky a 

tedy zpřístupnění vzdělání širokým masám obyvatelstva. Pro tento cíl je 

potřebná podpora vzdělání na všech úrovních – kupříkladu od boje OSN se 

zhoubnou podvýživou, jež je z jednou z velkých překážek vzdělání, přes 

jednání UNICEF s rozvojovými státy o zavedení bezplatné školní docházky, 

dále přes stipendia v rámci zahraniční rozvojové pomoci budoucím 

odborníkům z rozvojových států, ke stavění škol v Africe řadou neziskových 

organizací až třeba ke  sponzorování konkrétních dětí jednotlivými sponzory.  

Všechny koordinované efektivní aktivity zaměřené na podporu vzdělanosti 

v rozvojových státech jsou příležitostí, jak v důsledku zlepšit ekonomickou a 

sociální situaci těchto států i jejich obyvatel. To přispěje k větší rovnováze 

mezi (zatím) rozvojovými a rozvinutými státy a napomůže se tím k zajištění 

celosvětové bezpečnosti a udržitelného rozvoje. 
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2 Chudoba  

 
2.1 Chudoba v rozvojovém světě v číslech 

 
Přestože i ve vyspělých zemích žije mnoho chudých, drtivá většina extrémně 

chudých lidí žije právě v rozvojových zemích. Způsobů, jak se chudoba měří je 

více druhů. Velmi používaným je způsob prostřednictvím stanovení hranice, 

jež vyjadřuje minimální výši příjmu nutnou pro uspokojení základních 

životních potřeb.  

Téměř polovina světové populace má k dispozici méně než dva dolary na 

den. Podle údajů Světové banky, v rozvojových zemích žije přibližně 4,6 

miliardy lidí a z toho více jak čtvrtina obyvatel žije v extrémní chudobě. 

Světová banka stanovila celosvětovou hranici extrémní chudoby na 1,25$ den, 

přičemž s touto,(či ještě nižší částkou), musí dnes vystačit 1,4 miliardy lidí.14  

Nejhorší situace je v subsaharské Africe, kde extrémní chudoba postihuje 

dokonce polovinu populace.15 Tito nejchudší utratí přes 70 procent svých 

příjmů jen za jídlo. (Přitom průměrná americká rodina utratí za jídlo ze svých 

příjmů jen něco přes deset procent16 ). 

V roce 2010 bylo na světě 925 milionů lidí, trpícími nedostatkem 

jídla.17Přes 793 milionů lidí neumí na světě číst a psát.18 Převážná část z těchto 

lidí žije v rozvojových státech. Hlad a podvýživa jsou pro ně největším 

zdravotním rizikem, protože na jejich následky umírá více lidí než na AIDS, 

malárii a tuberkulózu dohromady.  

                                                 
14

    World Bank, 2012 
15

    World development indicators , World Bank, 2008, str.5 
16   Informační centrum OSN v Praze, 2007 b 
17

    T. Tožička a kol, Příliš vzdálené cíle, str.13 
18

    Unesco, 2011 



 

17 

Nejvíce jsou extrémní chudobou postiženy ženy a děti: 

- každý rok se narodí 17 milionů dětí s podváhou, protože jejich 

matky trpí podvýživou 

- na následky hladu a podvýživy umírá každoročně šest milionů dětí 

mladších pěti let19  

- v současné době nemá přibližně 65 milionů dětí na světě z různých 

důvodů přístup ani k základnímu vzdělání20, (z toho téměř jedna 

třetina jsou děti z venkova v porovnání s 18% dětí 

z měst  rozvojových zemí a až ze dvou třetin převažují dívky 21 ) 

- v roce 2010 bylo na celém světě 215 milionů pracujících dětí (jde o 

děti ekonomicky aktivní – tzn. které dostávají za práci zaplaceno).22   

- Z téměř tři čtvrtě miliardy dospělých, kteří neumějí číst a psát, je      

64 % žen23 

- Ženy v rozvojových zemích vydělávají průměrně dvakrát méně než 

muži a chudých žen je přibližně dvakrát více než mužů 24 

- každou minutu zamře jedna žena v souvislosti s těhotenstvím 

či porodem; každý rok tak zemře přibližně půl milionu žen25  

                                                 
19    Informační centrum OSN v Praze, 2007 b 
20    Oxfam, 2011 a 
21

    T. Tožička a kol, Příliš vzdálené cíle, str.15 
22

    Accelerating action against child labour, 2010 str 49 
23    Oxfam, 2011 b  
24    T. Tožička a kol, Příliš vzdálené cíle, str. 18 
25    Oxfam, 2009 
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2.2 Definice chudoby 

 
Existuje mnoho definic chudoby. Jedna z nich, kterou používá OSN, popisuje 

chudobu jako stav, kdy člověk nedosahuje životního standardu, který je 

obvyklý v jeho společnosti.26 Jiné definice zase zdůrazňují multidimenzionalitu 

tohoto jevu, jehož důsledkem pro jednotlivce je psychické i fyzické strádání, 

zhoršený přístup k různým službám a nedostatek příležitostí svou situaci 

změnit. 

 

 

2.2.1 Rozdílná chudoba 

Zmiňovaný „obvyklý životní standard“ je v dnešní době v různých zemích 

velice odlišný a chudoba ve vyspělých státech a v rozvojovém světě je těžko 

srovnatelná. Zatímco chudí lidé rozvinutých státech mají příležitost získat 

pomoc prostřednictvím propracovaného sociálním systému své země, chudí 

lidé v rozvojovém světě, se často nemají kam obrátit o pomoc a musí se 

spolehnout v lepším případě na svou rodinu a komunitu, v horším jen na sebe. 

Samozřejmě, že i v rozvinutých státech je chudoba pro postižené tíživá, 

zpravidla je ale neohrožuje na životě. Ve vyspělých státech se setkáváme spíše 

s tzv.relativní chudobou, která se projevuje především nižším uspokojováním 

sociálních potřeb a může vést až k určitému sociálnímu vyloučení.  

V rozvojových státech, jež mají své označení odvozené od své nízké 

úrovně ekonomického rozvoje, žije v chudobě velká část obyvatel. Nejhorší 

situace je ve státech Střední Ameriky,  jihovýchodní Asie a ve většině státech 

subsaharské Afriky. V masovém měřítku se tu setkáváme s absolutní neboli 

extrémní chudobou. Extrémní chudoba je označením stavu, kdy velké množství 

lidí nemá téměř žádné příjmy ani přístup k jiným materiálním a dalším 

zdrojům, které by pokryly jejich základní potřeby. To zcela zásadně ovlivňuje 

jejich život v mnoha směrech. Chudoba v extrémní podobě znamená hlavně 

trpět hladem, postrádat přístřeší, potřebné oblečení, stálé placené zaměstnání, 

dostatečný přístup k zdravotně nezávadné vodě, přístup ke vzdělání, k  lékařské 

péči a navíc to vše nemít ani pro své děti a další své blízké. Chudí lidé jsou 

                                                 
26    United Nation, 1996- 2012 
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více ohrožováni špatným životním prostředím a v důsledku toho, společně s 

podvýživou a psychickým tlakem, mají často sníženou imunitu. V důsledku 

chudoby je v rozvojových zemích nižší délka života a vysoká dětská úmrtnost. 

Jak se chudoba prakticky odráží na životě lidí, popisuje UNICEF například 

takto: „Přestože jsou světové statistiky o globální chudobě notoricky známé, 

představit si skutečnou tvář chudoby je pro kohokoli, kdo ji neprožil, velmi 

obtížné. Chudoba totiž znamená mnohem víc než nedostatek peněz. Chudoba 

je, když nemůžete usnout hladem. Chudoba je, když nemáte střechu nad hlavou. 

Chudoba je, když je vám zle, ale nemáte na doktora. Chudoba je, když si 

nemůžete přečíst jízdní řád, protože jste nechodili do školy. Chudoba je, když 

vám ubližují, ale vaše volání o pomoc nikdo neslyší. Chudoba je bezmocnost, 

bezcennost a nesvoboda.“27 

 

 

2.2.2 Studie chudoby „Hlasy chudých“ 

Svědectví o tom, jak chudobu prožívají samotní chudí zachytili a zpracovali 

autoři rozsáhlého výzkumu pod záštitou OSN z výzkumné studie Hlasy 

chudých („Voices of the poor“)28: 

 
  „Pokud v mé rodině někdo vážně onemocní, víme, že ho ztratíme, protože 

nemáme dost peněz ani na jídlo a tak nemůžeme koupit ani léky.“  

(Vietnam, str.39) 

   

 „… podívejme se například na úmrtí tohoto chlapce z dnešního rána. Ten 

chlapec zamřel na spalničky. Všichni víme, že by mohl být vyléčen v nemocnici. 

Ale jeho rodiče nemají peníze a tak ten chlapec zemřel pomalou a bolestivou 

smrtí – ne na spalničky, ale na chudobu.“   (Ghana, str.35 ) 

 

„Být chudý znamená být stále unavený.“  (Kenya, str.30) 

 

„Voda je život a protože nemáme vodu, život je zoufalý.“   (Kenya, str.37) 

                                                 
27     P.Gomba, Globální chudoba: Můžeme si dovolit prohrát?, 2004 
28    D. Narayan, Voices of the poor, Can anyone hear us?, 2000, překlad N.W. 
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„Jsem starý a nemohu pracovat a proto jsem chudý. Dokonce i moje půda je 

stará a vyčerpaná, takže i když se mi povede na ní trochu pracovat, nedá mi 

dostatek pro mne a mé děti.“  (Togo, str.42) 

 

„Chudoba je dědičná. Když se narodíte chudému otci, nemůže vám dát 

vzdělání a půdu a nebo vám dá velmi chudou půdu;  každá generace je tak 

stále chudší….“  (Uganda, str. 35) 
 

„Chudoba je ponížení, ten pocit být na nich závislý a být nucen akceptovat 

hrubost,  urážky a lhostejnost, když hledáme pomoc. “  ( Litva, str.26) 

 

„Když jdu ráno do školy, nemám žádnou snídani. V poledne nemáme žádný 

oběd a večer dostanu jen malou večeři, která mi nestačí. A tak, když vidím jiné 

dítě jak jí, dívám se na něj. Když mi nic nedá, myslím si, že umřu hlady.“ 

(Gabon, str.27) 
 

„Kdybych chodila do školy, dostala bych práci a získala bych manžela, 

který by měl placené zaměstnání.“ (Uganda, str.42) 

 

„Dokud jsme měli co jíst, netrápila jsem se tím, že neumím číst a psát, a tím, 

že jsem nemohla posílat děti do školy. Ale teď…Uvědomila jsem si, že moje děti 

budou mít v životě problémy, protože nemohou dostat žádnou pořádnou práci, 

když neumí číst a psát.“  (Svazijsko, str.39) 
 

 

2.2.3 Bezmocnost chudých  

Studie Hlasy chudých, z níž výše uvedené výroky chudých lidí pochází, 

vznikla z činnosti Světové banky, která se výzkumem chudoby dlouhodobě 

zabývá. Tato trojdílná studie přinesla komplexnější chápání chudoby a sloužila 

jako podklad pro Zprávu o světovém rozvoji z roku 2000/01 s podtitulem: 

„Útok proti chudobě“ (World Development Report 2000/01: Attacking 

Poverty). Rozsáhlého výzkumu se účastnilo více než 60 tisíc chudých lidí z 60 

států světa. Projekt vyšel z myšlenky, že opravdovými odborníky na chudobu 

jsou sami chudí. Cílem studie bylo umožnit širokému vzorku chudých podělit 
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se o svůj pohled, zkušenosti a doporučení, které by byly cenné při analýze 

tohoto fenoménu, jeho příčin a dopadů a byly vzaty v úvahu pro vytváření 

konceptů boje s chudobou prostřednictvím veřejné politiky.   

Výstupy z tohoto výzkumu byly napříč zeměmi velmi podobné a pro 

odbornou veřejnost překvapivé. Navzdory rozdílným politickým, sociálním a 

ekonomickým kontextům, se výpovědi shodovaly v tom, že chudoba se netýká 

pouze nízkého příjmu a zdůrazňovaly psychologické aspekty a dopady 

chudoby. Výzkum, během nějž byly tyto výroky od chudých lidí posbírány, 

ukázal jak chudí sami chudobu vnímají a že více než o nízkém příjmu, mluví 

spíše o  problémech se zajištěním potravin. Cenné na tomto výzkumu jsou tedy 

především informace o dimenzích chudoby, které ve statistikách nelze najít. 

Společným základním tématem těchto výpovědí je totiž především 

bezmocnost. Podle autorů studie je zarážející, jak při definování chudoby chudí 

lidé často zmiňují závislost, nedostatek energie a možnost se ozvat. 

Bezmocnost a pocit, že chudý člověk není vyslyšen, je příčinou ke zvýšené 

zranitelnosti a neschopnosti se chránit před nenadálými událostmi.29  

 „ Z pohledů chudých lidí bída či špatná kvalita života znamená  mnohem 

více než jen materiální chudobu. Ta má četné a vzájemně propojené dimenze. 

Tyto dimenze se kombinují a vytváří a upevňují bezmocnost, nedostatek 

svobody volby a jednání. Každá dimenze může být příčinou nebo součástí 

jiných. Všechny dimenze se neuplatní po celou dobu nebo v každém případě, 

ale mnoho z nich se uplatňuje po většinu času. Pro ty, kteří jsou lapeni 

v mnohonásobném strádání, je útěk velmi těžký. Pro popis této pasti užívají 

chudí lidé metafory jako spoutání a otroctví…“30  

                                                 
29  D. Narayan, Voices of the poor, Can anyone hear us?, 2000, str 51., překlad N.W.     
30  D. Narayan a kol., Voices of the poor, Crying out for change, str.1 
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Z výzkumu mimo jiné vyplynulo deset vzájemně propojených dimenzí 

chudoby31 

 

• živobytí a majetek, který mají chudí k dispozici, je nestabilní, nejistý a 

nedostačující 

• místa, kde žijí chudí lidé, jsou v rizikových vyloučených lokalitách, bez 

přístupu různých služeb a jsou pro chudé stigmatizující 

• chudí lidé jsou fyzicky zanedbaní, kvůli hladu trpí vyčerpáním a 

nemocemi   

• vztahy mezi muži a ženami jsou nerovné a problematické  

• sociální vztahy nesou diskriminační rysy a znaky izolace 

• chudí nepociťují klid a bezpečí 

• chování mocnějších vykazuje vůči chudým známky přehlížení a 

zneužívání 

• instituce chudé lidi činí na sobě zneplnomocňují a vylučují 

• organizace, v nichž jsou chudí lidé zapojeni, jsou slabé a nesoudržné 

• možnosti chudých změnit svou situaci jsou v důsledku nedostatku 

informací, vzdělání, dovedností a sebedůvěry, velmi skromné 

(viz.Příloha č.I) 

 

 

2.3 Bludný kruh chudoby 

 
Chudoba bývá přirovnávána k bludnému kruhu, kde důsledky a příčiny jsou 

navzájem propojené. Důsledky chudoby jedné generace jsou příčinami 

chudoby pro tu následující. 

Chudoba přináší především hlad, který ekonom Amartya Sen přirovnává 

k příšeře s mnoha hlavami a naznačuje tím mnoho způsobů, jimiž nedostatek 

jídla může ovlivňovat svobodu lidí.32 Nedostatek jídla po určitém čase 

způsobuje podvýživu a ta ovlivňuje obranyschopnost vůči chorobám a 

způsobuje celkový nedostatek sil. Podvyživené matky rodí již oslabené děti. 

                                                 
31  D. Narayan a kol., Voices of the poor, Crying out for change, str.2,  překlad N.W.) 
32 J. Klugman,, Human Development Report 2010, str. 35 
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Podvýživa u dětí může být příčinou různých postižení jako je například vznik 

slepoty při nedostatku vitamínu A nebo mentálního postižení z důvodu 

nedostatku jódu.33 

 Obrovským problémem jsou choroby jako HIV/AIDS, tuberkulóza, 

malárie a další, jejichž následkem v rozvojových zemích umírá mnoho lidí 

předčasně a z mnoha dětí se stávají sirotci. Ti jsou často využívaní k ohrožující 

dětské práci. Také pokud rodiče z důvodu nemoci nemohou pracovat, musí je 

zastupovat při různých pracích jejich děti, které kvůli své vytíženosti a 

nedostatku prostředků nemohou chodit do školy a získat ani minimální 

vzdělání. Jejich nevzdělanost jim pak nedovoluje se z chudoby osvobodit a 

v budoucnu ani oni nebudou mít kvůli nedostatku prostředků možnost posílat 

do školy zas své děti. Vzdělání je totiž v rozvojových zemích často 

zpoplatněné a je spojeno s řadou dalších nutných nákladů, které si chudý 

člověk nemůže dovolit (překážkami pro vzdělání se bude věnovat blíže 

podkapitola 4.3.). A právě nedostatečná míra vzdělání, spolu s výše zmíněnými 

chorobami, jsou odborníky považovány za klíčové faktory a zároveň i důsledky 

extrémní chudoby.  

Chudí lidé jsou, díky své nejisté situaci, pociťované bezmocnosti a 

nevzdělanosti, možným terčem různého zneužívaní a navíc se díky své situaci 

stát součástí různých nelegálních činností. Lidská práva chudých jsou běžně 

porušována. Trendem posledních desetiletí je navíc tzv. urbanizace chudoby, 

kdy mnoho chudých doufá, že se jejich situace zlepší odchodem do města, ale 

tam často končí v ještě horších podmínkách městských slumů. 

V zemích, kde neexistuje sociální systém, se chudí lidé snaží na stáří 

zabezpečit tím, že mají více dětí, které by se mohly o ně ve stáří postarat. 

Chybějící prostředky a břímě péče o narůstající počet potomků mají na rodiny 

další negativní dopad. 

                                                 
32   J. Klugman, Human Development Report 2010, str. 35 
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2.4 Příčiny chudoby 

Rozbory nerovnosti mezi vývojem dnešních vyspělých států a rozvojovými 

státy jsou tématem mnoha odborných studií. Stručně jen nastíním okruhy 

příčin. Mnoho z nich je možné odstranit a na většinu z nich se současný boj 

s chudobou zaměřuje.34:  

- politické příčiny. Ty stojí za mnoha problémy – od korupce a 

nedůstojných pracovních podmínek až po ozbrojené konflikty 

- zadluženost rozvojových zemí  

- vysoká nezaměstnanost a nedostatek pracovních příležitostí a 

kvalifikovaných pracovních sil  

- špatná infrastruktura (špatná dopravní infrastruktura, nedostatečný 

přístup k elektřině, nedostatečný přístup k pitné vodě atd.) 

- ekonomické příčiny (závislost rozvojových zemí na ekonomických 

rozhodnutích vyspělých států a nadnárodních institucí, nepříznivé 

podmínky pro vývoz a dovoz atd.), chybějící know-how 

- demografické příčiny (populační exploze) 

- nedostatečná zdravotní péče, epidemie vážných chorob jako je 

HIV/AIDS 

- špatný přístup k základnímu vzdělání a kolísající kvalita vzdělání  

- nerovné postavení žen, které podstatně omezuje vytváření 

prostředků 

- enviromentální příčiny (odlesňování, eroze půdy, znečištění 

prostředí) 

- přírodní katastrofy (často se opakující katastrofy znemožňující 

stabilitu a rozvoj) 

- neexistující či nerozvinutý sociální systém 

                                                 
34     T. Tožička a kol, Příliš vzdálené cíle, str. 10-11 
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2.5  Boj s chudobou 
 

2.5.1 Strategie rozvojových států k boji s chudobou 

Mnohé země zažívají opravdu masovou chudobu – od jedné třetiny populace v 

Indii až k více než 60 procentům v Zambii.35 Lidé v rozvojových zemích 

nejsou ve většině případů chudí kvůli lenosti a nezájmu o práci, ale naopak 

zkouší různé cesty jak se prosadit. Zůstávají ale většinou lapeni v pasti 

chudoby. A i když se jim povede z ní uniknout, často se stává, že do ní 

upadnou opět. Je tedy potřeba nejen jejich vlastní iniciativy, ale také impulsů 

zvenčí, aby se jejich situace a také situace zemí, v nichž žijí, zlepšila. 

U odborné veřejnosti převažuje názor, že je potřeba souběhu mnoha 

strategií zacílených na boj s chudobou. Studie „Moving out of Poverty: Success 

from the Bottom Up“ doporučuje vládám rozvojových států, aby se zaměřily na 

strategie, jež zvýší odolnost lidí vůči chudobě a to prostřednictvím sociálního a 

zdravotního pojištění, a také zlepšením přístupu k úvěrům, místním trhům a 

projektům zaměřeným na infrastrukturu. Tato studie zdůrazňuje fakt, že 

důležitým klíčem k osvobození se z chudoby je sice vlastní iniciativa, ale 

nezbytné jsou rovněž ekonomické, sociální a politické příležitosti. K nim patří 

poskytování obchodních know-how, přístup k základní zdravotní péči a 

zlepšení místní samosprávy.  Dr.Narayan, hlavní autorka výše zmíněné studie 

říká:  "Individuální tvrdá práce a víra v sebe může lidi posunout daleko, ale 

nemůže vynahradit nedostatek ekonomických příležitostí a blokuje přístup k 

příležitostem v komunitách, kde žijí chudí lidé,"36 

Vedle výše uvedených strategií jsou důležité také strategie zaměřené na 

redukci populační exploze, na větší zapojení žen na trhu práce a samozřejmě 

také na podporu kvalitního vzdělání přístupného všem vrstvám společnosti bez 

rozdílů.  

Chudoba rozvojových států je tak složitý problém, že ji samy bez pomoci 

v dohledné době nevyřeší a potřebují i pomoc od okolního světa. Snahy o 

pomoc těmto státům existují ze strany rozvinutého světa už dlouhou dobu a 

                                                 
35

, 
36 

   A. Viveros,  Escaping Poverty, 2009 
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některé z nich se jeví jako úspěšné. V následujícím oddíle se budu zabývat 

aktivitami, které si, především v rámci OSN, vytyčily vyspělé státy za účelem 

pomoci rozvojovým státům v boji s chudobou a také přiblížím pozadí 

rozvojové pomoci. 
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3. Rozvojová pomoc 
 

3.1. Důvody pomoci slabším 
 

Na světové úrovni existuje již několik desítek let mnoho snah zaměřených na 

boj s chudobou, které se opírají o určité hodnoty i o racionální úvahy. 

 Pomoc potřebným je hodnotou, kterou lidstvo vyznává snad na celém 

světě. Solidarita je dokonce i podmínkou pro naše přežití a vývoj. Už od 

začátku lidských dějin platilo, že osamocený jedinec by neměl šanci přežít. Na 

pomoc bližnímu lze pohlížet jako na přirozenou lidskou vlastnost, nutnost či 

uvědomovanou ctnost, jež má tradici v lidské historii a kultuře a která se: 

„…po staletí formovala na základě etických hodnot jednotlivých světových 

náboženství, moderních filozofických směrů humanismu a osvícenství, tradice 

odborů, hnutí za politické a sociální reformy, kampaní proti otroctví, myšlenek 

pacifismu a dalších ideových zdrojů.“37  

Důvody, proč rozvinuté státy pomáhají těm méně rozvinutým, pramení 

tedy z náboženských a etických základů, ale mají také historický, politický a 

samozřejmě také pragmatický kontext. Historické a politické důvody solidarity 

vyplývají ze snahy rozvinutých zemí pomoci chudým státům, mezi nimiž jsou 

také jejich bývalé kolonie (a za jejich současný stav rozvinuté země cítí 

částečnou zodpovědnost). 

 Mezi pragmatické důvody pomoci lze zařadit fakt, že rozvojové země 

mohou být dobrým odbytištěm pro dovážené zboží a také zdrojem levnější 

pracovní síly. Pragmatické důvody se opírají o principy „sahajících od 

konkrétního využití humanitární pomoci v zahraniční politice států až k 

racionálním úvahám o prevenci konfliktů, mezinárodního terorismu, nelegální 

migrace a poškozování životního prostředí. Podle pragmatického principu je 

ekonomicky i politicky výhodné investovat do pomoci chudým zemím, protože 

                                                 
37    R. Stojanov a kol., Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, 2008 
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se tím v dlouhodobém horizontu ušetří prostředky, které by stát musel 

vynakládat na zajištění vlastní bezpečnosti a prosperity“. 38  
 

 

3.1.1 Vývoj rozvojové pomoci 

Základy moderní organizované pomoci lidem v nouzi byly položeny v druhé 

polovině 19.století vznikem mezinárodního humanitárního práva a založením 

prvních humanitárních organizací. Ty začaly poskytovat humanitární pomoc za 

účelem chránit životy lidí ohrožených přírodními či jinými katastrofami a 

zmírnit jejich útrapy současně s ochranou jejich lidské důstojnosti. Po druhé 

světové válce se mnoho států světa snažilo najít způsob jak zabránit dalším 

válečným konfliktům a začal se rodit mechanismus, jenž měl sloužit k udržení 

míru. Postupně vznikal systém mezinárodní bezpečnosti a spolupráce a systém 

universálně platných lidských práv. V této době se také začaly rodit počátky 

rozvojové politiky, které „jsou spojeny s procesem dekolonizace po r. 1945 a 

také s naplňováním Článku 55 Charty Spojených národů, formulujícího 

závazek „prosazovat vyšší životní úroveň, plnou zaměstnanost a podmínky 

hospodářského a sociálního pokroku a rozvoje“. 39  

V roce 1945 vznikla Organizace spojených národů, jejímiž členy je dnes 

192 států. Mezi hlavní cíle OSN patří udržovat mír ve světě, spolupracovat na 

zlepšování životních podmínek chudých lidí, odstraňování nemocí, hladu, 

negramotnosti, podporovat respekt k právům a svobodě druhých a sloužit jako 

platforma pro naplňování těchto cílů a pro rozvíjení přátelských vztahů mezi 

národy.40   

V roce 1948 OSN ustavila ve Všeobecné deklaraci lidských práv soubor 

lidských práv pro všechny národy. Jejím podpisem se státy zavázaly k rovnému 

zacházení se všemi lidmi bez ohledu na pohlaví, rasu, majetek, postavení či 

náboženské vyznání. Postupně se OSN zasadila o více jak 80 deklarací a 

lidskoprávních úmluv. Patří mezi ně i Úmluva o právech dítěte a Úmluva 

Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění 

nejhorších forem dětské práce, o nichž se zmíním ještě později. 

                                                 
38    R. Stojanov a kol., Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, 2008 
39    Ministerstvo financí České republiky, 2012 
40    Informační středisko OSN, Vše co jste chtěli vědět o OSN, str. 3 
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Postupně se systém poskytování pomoci rozčlenil na dvě formy, jež jsou 

významnou částí zahraniční politiky vyspělých zemí – na humanitární pomoc a 

pomoc rozvojovou. Toto dělení je ve skutečnosti trochu umělé, protože 

v případech států s dlouhodobými válečnými konflikty, trvalou politickou 

nestabilitou a/či vleklou humanitární krizí je těžké stanovit hranici mezi 

humanitární a rozvojovou pomocí. To platí například pro země v subsaharské 

Africe či státy jako je Palestina, Čečensko, Kolumbie aj.41  

Zjednodušeně se dá říci, že humanitární pomoc je krátkodobá, 

bezprostřední pomoc poskytnutá za účelem překonání humanitární krize 

způsobené například přírodní katastrofou nebo ozbrojeným konfliktem. Jejím 

hlavním cílem je záchrana lidských životů, zmírnění utrpení a zajištění lidské 

důstojnosti.42   

Druhou formou pomoci je rozvojová pomoc (nověji rozvojová spolupráce), 

do níž spadají také aktivity zaměřené na podporu vzdělání v rozvojových 

zemích. Rozvojová pomoc sleduje sociální a ekonomické podmínky 

v rozvojových zemích a hledá způsoby jak je z dlouhodobého hlediska 

zlepšovat. Zaměřuje se na okruhy ekonomické nerovnováhy, dále na problémy, 

jež přináší populační exploze a na problematiku životního prostředí. 

 

 

3.1.2 Zásady a zaměření rozvojové pomoci  

Hlavními zásadami úspěšné realizace rozvojové pomoci je43: 

 

- partnerství (zásada úzce spolupracovat s místními subjekty – 

vládou, lokálním komerčním a neziskovým sektorem a komunitami) 

- systémovost (zásada pomáhat podle konkrétních potřeb a priorit 

daného státu) 

- dlouhodobá udržitelnost (zásada snažit se o zajištění trvalé 

udržitelnosti dopadů u všech projektů, aby výsledky skončených 

                                                 
41   R.Stojanov, Migrace místo pomoci?, 2008 
42   R. Stojanov a kol., Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, 2008 

         43   R. Stojanov a kol., Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, 2008 
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projektů měly vliv na situaci na konkrétním místě a byly 

dlouhodobě využitelné) 

- stále častěji se u rozvojové pomoci klade důraz na zásady 

prosazovat rovnost pohlaví, citlivost vůči životnímu prostředí, 

transparentnost využití finančních prostředků a rozvoj demokracie a 

lidských práv 

   

 

Konkrétních projektů v rámci rozvojové práce je po celém světě velmi mnoho, 

stručně se dají rozdělit na44: 

 

- projekty zaměřené na boj s chudobou (například projekty 

zaměřené na podporu domácí produkce potravin, zajištění pitné 

vody a na zajištění jejich rovnoměrné distribuce) 

- projekty na podporu zdravotnictví (programy zaměřené na 

zkvalitnění zdravotnické péče v konkrétních zemích, na 

prevenci nemocí či pomoc nemocným) 

- projekty na podporu vzdělávání (projekty na šíření dětské 

gramotnosti, přechodné vzdělávací programy zaměřené na 

doučování děti či přípravu na budoucí zaměstnání, posilování 

učitelských kapacit, zkvalitňování výuky apod.). 

- rozvoj podnikání (podpora zaměstnanosti v oblastech s vysokou 

nezaměstnaností a nedostatkem pracovních příležitostí – 

například zřizováním různých dílen, poskytováním mikroúvěrů, 

zajišťováním kursů zaměřených na zvyšování kvalifikace 

apod.) 

- projekty na ochranu životního prostředí (programy na záchranu 

ohrožených druhů, prevence a likvidace následků ekologických 

katastrof, kampaně na záchranu deštných pralesů, projekty na 

zlepšení životních podmínek ve městech atd.) 

                                                 
 

44     R. Stojanov a kol., Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, 2008 
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- podpora infrastruktury (podpora vodních zdrojů, zajištění 

budování dopravních sítí, telekomunikace – tyto projekty jsou 

potřebné pro rozvoj podnikání, atd.) 

- podpora energetických zdrojů (výzkumné projekty a jejich 

realizace v oblasti alternativních energetických zdrojů, hledání 

úspor atd.) 

- projekty zaměřené na rovné příležitosti a demokratizaci 

(například projekty zaměřené na vzdělávání žen, odstraňování 

nerovného postavení žen, posilování jejich práv, podpora 

transparentního ekonomického prostředí apod.) 

 

 

 

3.1.3 Nejvýznamnější poskytovatelé rozvojové a humanitární pomoci 

Poskytovateli humanitární pomoci jsou jednotlivé státy, dále různé agentury 

OSN – například Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), 

Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF), Světový potravinový 

program (WFP) se svými programy Food for Life, Food for Growth, Food for 

Work atd. Práci agentur OSN koordinuje Úřad OSN pro koordinaci 

humanitárních záležitostí (OCHA). Při Evropské komisi vznikl podobný úřad 

pro zefektivnění a koordinaci humanitární pomoci: Úřad pro humanitární 

pomoc (ECHO). Mezi další poskytovatele humanitární pomoci patří například 

Mezinárodní červený kříž nebo mnoho velkých i menších neziskových 

organizací – například Save the Children, Oxfam, International Rescue 

Comitee či Lékaři bez hranic. Mezi české humanitární organizace patří 

například ADRA, společnost Člověk v tísni či Česká katolická charita atd..45  

Stejně jako humanitární pomoc je i rozvojová pomoc zabezpečována 

různými zdroji. Koordinací rozvojové pomoci prostřednictvím grantové 

podpory rozvojových zemí, poradenstvím a školením se zabývá významnou 

měrou Rozvojový program OSN (UNDP). Tento program se zaměřuje na 

redukci chudoby, podporu demokracie, sociální rozvoj, prevenci konfliktů a 

boj s chorobou HIV/AIDS. Každý rok vydává již zmiňovanou Zprávu o 

                                                 
45  R. Stojanov a kol., Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, 2008 
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lidském rozvoji, jež hodnotí úroveň celosvětového rozvoje podle Indexu 

lidského rozvoje. 

Vedle UNDP se na rozvojové pomoci podílí agentury OSN spolu s 

mezinárodními finančními institucemi jako je Světová banka a Mezinárodní 

měnový fond. Významnými aktéry rozvojové pomoci jsou samozřejmě vlády 

jednotlivých zemí, které tzv. oficiální rozvojovou pomoc (ODA) financují ze 

státního rozpočtu a buď ji poskytují přímo potřebným zemím nebo přispívají 

mezinárodním finančním institucím či agenturám OSN. Neziskové organizace 

a nadace získávají na rozvojovou pomoc prostředky prostřednictvím různých 

dárců a grantů. 

 

 

 

3.2 Úskalí a kritika rozvojové pomoci 

 
Ekonom a ředitel Projektu tisíciletí Organizace spojených národů Jeoffrey D. 

Sachs přitom upozorňuje, že: „Chudoba není něčím, co se prostě „jen tak 

děje“, jako třeba déšť. Naopak. Je to něco, s čím se dá za poměrně krátký čas 

leccos  udělat.“46 Svět má mnoho možností, prostředků, znalostí i technologií 

jak odstranit chudobu a strádání hladem milionů lidí. Především vyspělé státy 

disponují prostředky jako jsou globální instituce a finance, které by mohly 

zlepšit tíživé podmínky lidí v rozvojových státech. Snahy o efektivní boj s 

chudobou naráží leckdy na různé ekonomické a politické zájmy.  

Rozvojová pomoc a kroky, které byly v minulosti v jejím rámci podnikány, 

byly a jsou i terčem mnohých kritik. Kromě poukazování na neefektivní 

případy rozvojové pomoci se můžeme setkat také s pohledem, jenž rozvojovou 

pomoc vidí jako politický nástroj jednotlivých rozvinutých států a prostředek 

k rozšiřování jejich politického a ekonomického vlivu. „Více či méně skrytým 

cílem rozvojové pomoci může být například šíření demokracie a lidských práv, 

zabezpečení nových trhů nebo získání přístupu k bohatým surovinovým 

zdrojům.“47  

                                                 
46    Informace, fakta a čísla z rozvojového světa , 2007, str. 3 
47    Oficiální rozvojová pomoc (ODA), 2011 
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Za celou existenci rozvojové pomoci je hojně probíraným tématem rovněž 

výše poskytovaných prostředků, jež se vyspělé státy opakovaně zavazují 

poskytovat, ale pravidelně se jim tyto závazky nedaří naplňovat. V roce 2004 

prezident Světové banky, James Wolfenson, na adresu vyspělých států řekl: 

„Dáváme 50 miliard na rozvoj a 1.000 miliard na zbrojení a to nepovažuji za 

vyvážené.“48.  

I v novém tisíciletí zůstává problém s nedostatkem prostředků a často i 

s nedostatkem vůle a solidarity velmi aktuální. Rok 2000 měl být totiž 

v pomoci rozvojovým státům přelomovým díky tzv. Summitu tisíciletí. Vzešel 

z něj ucelený plán pro boj s chudobou, který byl rozpracován v konkrétních 

krocích, tzv. Rozvojových cílech tisíciletí. Dnes – tři roky před jejich 

plánovaným naplněním – je ale více než jisté, že ambiciózní cíle nebudou do 

stanoveného roku 2015 naplněny a boj s chudobou bude tématem rozvojové 

pomoci i v dalších dekádách. Rozvojovými cíli se budu podrobněji zabývat 

v následujícím oddíle. 

 

 

3.3 Rozvojové cíle tisíciletí 

V současné době představují největší iniciativu v oblasti rozvoje a potírání 

chudoby již zmíněné Rozvojové cíle tisíciletí. Ty jsou velmi rozsáhlým a 

konkrétním plánem členů OSN na zlepšení životních podmínek v nejchudších 

státech světa. Tyto cíle byly vytyčeny v roce 2000 na Summitu tisíciletí 

pořádaným OSN a byly přijaty 191 státy. Proces, který předcházel 

ustanovením  těchto cílů, byl dlouhý. Vzešel nejen ze snah OSN, ale i 

mezinárodních finančních institucí jako je Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světové 

banky (SB) nastavit jednotný směr rozvojové pomoci a zefektivnit boj 

s extrémní chudobou. Rozvojové cíle jsou uvedeny v tzv. Deklaraci tisíciletí. 

Tato deklarace cíle zdůvodňuje závazkem řídit se Chartou Spojených národů a 

tento závazek rozvádí takto:„…navíc k odpovědnostem k našim jednotlivým 

                                                                                                                                 
 

48    Informace, fakta a čísla z rozvojového světa , 2007, str. 37 
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společnostem máme společnou odpovědnost prosazovat principy lidské 

důstojnosti, rovnosti a  spravedlnosti na světové úrovni. Jako vůdci (států) 

máme povinnosti vůči lidem na celém světě, zvláště k těm, kteří jsou nejvíce 

zranitelní a obzvláště k dětem celého světa, jimž patří budoucnost“. 49 

 Státy OSN se na Summitu tisíciletí přihlásili k cílům: „Odstranit extrémní 

chudobu a hlad a zajistit lidem bez rozdílu pohlaví, rasy a náboženství či 

světového názoru svobodu, rovnost, solidaritu a  toleranci.“ A přihlásily se ke 

sdílené odpovědnosti, která by měla zaručovat sociální a ekonomický rozvoj, 

mír a bezpečí.50   

Rozvojové cíle mají za úkol přinést nejchudším státům pokrok, který by 

pro mnoho jejich obyvatel měl znamenat významný posun v kvalitě života a 

naději na důstojný život prostřednictvím pro nás samozřejmých věcí. Měl by 

přinést například  přístup k nezávadné vodě, k elektrifikaci, ke kanalizaci a také 

k lepšímu přístupu ke vzdělání a  zdravotní péči. V neposlední řadě by tento 

rozvoj měl lidem v rozvojových zemích umožnit větší možnost se rozhodovat a 

podílet na věcech veřejných. Tyto cíle představuje osm bodů51: 

1.cíl: Odstranit extrémní chudobu a hlad 

2.cíl: Dosáhnout základního vzdělání pro všechny a rovnocenný               

přístup ke všem úrovním vzdělání pro dívky i chlapce  

3.cíl: Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti 

4.cíl: Snížit dětskou úmrtnost 

5.cíl: Zlepšit zdraví matek 

6.cíl: Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi 

7.cíl: Zajistit udržitelný stav životního prostředí 

8.cíl: Budovat světové partnerství pro rozvoj  

 

 

3.3.1 Problémy v naplňování rozvojových cílů 

Jak jsem podotkla, dosavadní výsledky boje s chudobou bohužel nenaznačují, 

že by se cíle podařilo naplnit a ozývá se proto mnoho kritických hlasů. Už 

                                                 
49    Deklarace tisíciletí, 2000, překlad N.W. 
50    T. Tožička a kol, Příliš vzdálené cíle, str.9 
51    Vše co jste chtěli vědět o OSN, 2010, str.  39 
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v roce 2007 ministerský předseda Velké Británie Gordon Brown na zasedání 

OSN v New Yorku prohlásil: „Kalendář říká, že jsme v polovině cesty mezi 

lety 2000 a 2015. Ale realita je taková, že jsme od úspěchu miliony mil 

daleko.“52  

Boji s chudobou se daří v rozvinutých státech nebo jen v některých částech 

rozvojového světa, ale ve většině nejchudších státech světa se situace lepší jen 

pomalu nebo téměř vůbec. Například v Asii došlo k největší redukci chudoby 

na světě, ale jen v její části. Naopak například v západní Asii se, podle údajů 

z roku 2005, počet chudých lidí dokonce zdvojnásobil. Za úspěch se dá jistě 

pokládat zvýšení školní docházky, ale například boj s hladem, podvýživou a 

s chorobou HIV/AIDS zatím není vůbec úspěšný.  

Důvodů, které stojí za nerovnoměrným a nedostatečným dosahování 

vytyčených cílů, je mnoho. Patří mezi ně nerovnoměrný ekonomický růst, dále 

nestabilita a konflikty v řadě zemí. Navíc oproti závazkům rozvinutých zemí, 

že svou finanční podporu na rozvojovou pomoc zvýší, došlo naopak ve 

výsledku k reálnému poklesu podpory.53  

 

 

3.3.2 Další iniciativy OSN a významných institucí na poli vzdělání 

Na splnění Rozvojových cílů se podílí dlouhá řada vládních a nevládních 

organizací, rozvojových agentur a mnoho odborníků z výzkumných institucí, 

vysokých škol apod. Konkrétně na podporu bodu 2 (dosáhnout základního 

vzdělání pro všechny a rovnocenný přístup ke všem úrovním vzdělání pro 

dívky i chlapce) vznikla také iniciativa Celosvětová kampaň za vzdělání „The 

Global Campaign for Education“ (GCE), jejíž základy byly položeny na 

Světovém foru pro vzdělání v roce 2000 v Dakaru. Jeho členy je mnoho 

neziskových organizací, jež se snaží podporovat rozvoj a přístup ke vzdělání. 

Tyto organizace se shodly na vyhlášení programu „Vzdělání pro všechny“ 

(Education for All – EFA). Jeho cílem je zajistit základní vzdělání pro všechny 

děti na světě a podpořit uskutečnění Rozvojových cílů tisíciletí v oblasti 

                                                 
52     T. Tožička, Příliš vzdálené cíle, str. 39 
53      Informace, fakta a čísla z rozvojového světa , 2007, str. 2 
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vzdělání. Své aktivity zaměřuje na několik klíčových oblastí, v nichž také 

jedná s vládami rozvojových států. Do těchto oblastí patří:  

− politický dialog (například jednání za účelem vyvinutí a zavádění 

efektivních vzdělávacích systémů) 

− monitorování (například sledování pokroku a plnění závazků daných pro 

plnění cílů v oblasti zpřístupňování vzdělávání) 

− advokacie (podpora práv dětí) 

− mobilizace finančních prostředků (jednání s vládami, aby investovaly do 

vzdělávacích systémů a jejich finanční podpora).54 

 

 

 

3.3.3 UNICEF 

Jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů rozvojové pomoci, který pracuje 

v souladu s Rozvojovými cíli tisíciletí je organizace UNICEF – tj. Dětský fond 

Organizace spojených národů. Činnost jeho programů je financována z 

dobrovolných příspěvků a prodeje dárkových předmětů s logem organizace.  

Svou činností podporuje Úmluvu o právech dítěte a rozvíjení pokroku, jenž byl 

nastíněn Chartou Spojených národů. Již přes 60 let se snaží o celosvětovou 

ochranu a zlepšování životních podmínek dětí a o podporu jejich všestranného 

rozvoje. Jeho cílem je zajistit bezpečí a rovnost pro všechny kdo jsou 

diskriminováni, zejména pro ženy a dívky. Za tímto účelem spolupracuje 

s místními komunitami i vládami ve 157 zemích světa a díky své stále 

přítomnosti může ihned zasáhnout v případě potřeby.  

Aktivity UNICEF jsou vedeny přesvědčením, že „péče o děti a jejich 

zdravý vývoj (výživa, přístup k nezávadné vodě, očkování, vzdělávání, ochrana 

dětí před jakýmkoliv vykořisťováním) jsou základní podmínkou rozvoje lidstva. 

UNICEF byl založen s cílem podílet se na vymýcení překážek, které staví dětem 

do cesty chudoba, násilí, nemoci a diskriminace. Jsme přesvědčeni, že společně 

můžeme přispět k šíření lidskosti.“55  

                                                 
54

    Unesco, 2012 
55, 56   Český výbor pro Unicef, Stručně o Unicef, 2004-2010  
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Mezi činnosti UNICEF patří56:  

 

- prosazování opatření, která dětem umožňují správnou péči 

o ně, protože ta je v raném věku základem pro jejich 

budoucí život (např. programy zaměřené na umožnění 

přístupu k pitné vodě, na podporu kojení, dodávání 

důležitých doplňků k výživě atd.) 

- očkování pro všechny děti proti základním dětským 

chorobám a prosazování dostatečné výživy za účelem 

předcházet zbytečnému utrpení a umírání dětí 

- prevence šíření HIV/AIDS, před nímž je možné se účinně 

chránit především mezi mladými lidmi. Dále pomoc dětem 

a rodinám postiženým touto chorobou prožít svůj život 

důstojně 

- podpora budování bezpečného prostředí pro děti  

- pomoc v krizových situacích a všude tam, kde jsou děti 

v ohrožení, aby nebyly vystaveny násilí, zneužívání a  

vykořisťování (boj s komerčním sexuálním zneužíváním 

dětí, boj s dětskou prací, programy zaměřené na práci 

s dětmi žijícími na ulici atd.)  

 

V oblasti vzdělávání UNICEF vychází z přesvědčení, že kvalita života dětí, 

závisí také na úrovni vzdělání, jichž se jim dostane. Vzdělání ovlivňuje jak 

jejich budoucí uplatnění a také odstraňuje mnoho problémů, jež „vyplývají z 

neznalosti a škodlivých tradic – nemoci z nedostatečné hygieny a podvýživy, 

nebezpečí HIV/AIDS, předčasné sňatky dívek, časná mateřství, ženská 

obřízka“57 

UNICEF se snaží zpřístupňovat všem dětem alespoň základní vzdělání a 

zvláštní pozornost věnuje podpoře přístupu ke vzdělání u dívek, jež jsou ještě 

více znevýhodňovány než chlapci. Dívky totiž častěji než chlapci do školy 

nenastoupí vůbec nebo do ní přestanou chodit z důvodu sňatku a mateřství. 
                                                 

 
57 Český výbor pro Unicef, Podpořte vzdělávací programy UNICEF, 2004-2010 b  
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UNICEF se zasazuje také o šíření povědomí o významu vzdělání a zlepšování 

kvality výuky. Usiluje především o trvalé řešení problémů v přístupu ke 

vzdělání. Jedná proto s vládami rozvojových zemí o odstranění překážek pro 

vzdělání – především o zrušení povinnosti platit školné a nosit školní uniformy 

na základních školách. Tento postup už má své úspěchy – ukazuje se, že tam, 

kde byly zrušeny poplatky za školné, se výrazně zvedl počet dětí, které 

nastoupily do škol.  

Konkrétní podobou dlouhodobé pomoci UNICEFu v oblasti podpory 

vzdělávání je v současné době projekt „Školy pro Afriku“. V jeho rámci tato 

organizace staví nebo opravuje v Africe školy – konkrétně v Angole, Malawi, 

Mosambiku, Rwandě, JAR a Zimbabwe. Dodává učební pomůcky a vybavení 

pro školy, školí učitele v moderních metodách výuky, zřizuje neformální 

výuková centra pro děti, jež musí pracovat, dále zřizuje speciální třídy, v nichž 

se i starší děti mohou doučit promeškané učivo a získat tak kvalifikaci. 

UNICEF se snaží, aby v těchto školách poskytlo dětem bezpečné zázemí, proto 

zavádí do škol pitnou vodu či staví oddělená WC a zajišťuje zdravotnické 

potřeby. Součástí výuky je i informování o potřebných hygienických a 

zdravotních návycích a informace jak se bránit HIV/AIDS a proti dalším 

nemocem. Pro opuštěné děti buduje centra, jež dětem poskytují ubytování, 

stravu a lékařskou péči a podporu k návratu do škol. 
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4. Vzdělání 

 
4.1.Význam vzdělání 

 

Vzdělání je pro nás v České republice samozřejmou součástí našeho života. 

Povinná školní docházka je u nás zavedena již více jak 200 let a i díky tomu 

patří naše země mezi rozvinuté státy. Všechny děti, kterým nebrání nějaké 

vážné důvody, absolvují základní školní docházku a zpravidla i po ní naprostá 

většina z nich ve studiu pokračuje, aby se mohla co nejlépe ve svém životě 

uplatnit. Vzdělání je u nás dostupné bezplatně a záleží jak na podpoře rodiny, 

tak na schopnostech a úsilí jedince, jak daleko se v cestě za vzděláním vydá. 

Pocit spokojenosti se svým životem a schopnost v něm obstát jsou závislé 

samozřejmě na mnoha faktorech, ale získané vzdělání k nim s určitostí 

přispívá. V procesu vzdělávání si dítě osvojuje řadu znalostí, dovedností i 

postojů. Ty se pak stávají součástí jeho identity a proto je vzdělávání velmi 

důležitým faktorem rozvoje. Proces vzdělání dává dítěti možnost dozvědět se 

mnoho o sobě a o světě v němž žije, pomáhá se ve světě orientovat, 

komunikovat, někam patřit i se osamostatnit. Je také zdrojem sebedůvěry, 

schopnosti plánovat a prosadit se. V neposlední řadě ovlivňuje příjmy a životní 

úroveň jedince a později i jeho dětí. 

Vzdělání má přínos jak pro jednotlivce, tak pro společnost, v níž žije. Jak 

jsem již zmínila, z širšího pohledu jsou vzdělání občané předpokladem rozvoje 

své země. Jejich vzdělání je jednou z podmínek ekonomické a sociální 

prosperity státu, přispívá rovněž k lepšímu zdravotní stavu populace a je 

důležité pro odstraňování nerovností i vytváření a šíření nových znalostí. Slovy 

Zprávy o lidském rozvoji za rok 2010 vzdělání: „rozšiřuje lidské možnosti a 

podněcuje kreativitu a představivost. (…)Být vzdělaný zplnomocňuje lidi 

k prosazování svých zájmů a k obraně před vykořisťováním. Vzdělaní lidé jsou 

si více vědomi, jak se vyhýbat zdravotním rizikům a žít delší a spokojenější 

život. Vydělávají také většinou více a mají lepší zaměstnání.“ 58  

                                                 
58    J.Klugman, Human Development Report 2010, str.36, překlad N.W. 
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4.1.1 Přínosy vzdělání  

Z hlediska vzdělání je dětský věk zcela zásadní. I kdyby děti měly v pozdějším 

věku příležitost nahradit si chybějící vzdělání prostřednictvím různých kurzů 

gramotnosti a praktických dovedností, nejvhodnější doba pro vzdělání už bude 

pryč. V nejútlejším věku dítě nejlépe „nasává“ školou předávané vědomosti a 

rozvíjí si díky ní mnoho dovedností.  

Získané vzdělání pomáhá odstraňovat problémy, které vyplývají 

z neznalosti59, špatných vzorců chování, z nedodržování hygienických zásad či 

ze zažité poslušnosti vůči kmenovým vůdcům. Škola je důležitá pro formování 

vlastností, názorů, vůle a získávání mnoha zkušeností a sociálních dovedností. 

Navíc tu děti navazují kontakty s vrstevníky a získávají důležité vzory. Je 

prokázáno, že s délkou školní docházky roste schopnost plánovat, lépe 

zacházet s penězi a šetřit, být trpělivější a odkládat potěšení, pracovat 

efektivněji a umět spolupracovat s ostatními, chránit se lépe před různými 

chorobami, vstupovat později do manželství, plánovat rodičovství a být 

schopen se o své děti lépe postarat. Vzdělání je proto potřeba předávat již od 

dětství. A to všem dětem – jak chlapcům, tak i dívkám, které jsou dodnes 

v přístupu ke vzdělání znevýhodněné a v budoucnu na ně pak z různých 

důvodů dopadá větší břímě chudoby.Vzdělání dívek, coby budoucích matek, se 

odráží v lepší prevenci proti chorobám i v lepších hygienických návycích a to 

má významný dopad na lepší zdravotní stav rodiny a nižší porodnosti, která je 

důležitá pro zpomalování nárůstu populace. Proto vzdělávání dívek, jež mají 

obecně zhoršený přístup ke vzdělání, může mít vlastně i výrazný dopad na 

společnost v rozvojových zemích. Přínosům vzdělání žen se budu věnovat 

v samostatném oddíle. 

Potřebu zpřístupnění vzdělání všem dětem ilustrují slova českých učitelů, 

kteří působili na střední škole v Ugandě a kteří ve zpřístupnění vzdělání 

širokým vrstvám vidí základ, jak se dostat chudoby. Zdůrazňují, že vzdělání je 

nadějnou cestou z důvodu, že je „nejúžeji propojena s lidmi. Střípky z mozaiky 

zvané rozvoj, v nichž vzdělání rozšiřuje prostor pro vlastní volbu a poskytuje 

schopnost přemýšlet o alternativách, jsou totiž vzájemně provázané a pokrývají 

                                                 
59

   Český výbor pro Unicef, Podpořte vzdělávací programy UNICEF, 2004-2010 b  
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celé spektrum důležitých rozhodnutí.“60 Vysvětlují, že vzdělání je pro rozvoj 

přínosné nejen tím, že přináší vyšší příjmy a schopnost pracovat produktivněji, 

ale také tím, že naučí mít delší horizont rozhodování. To se například pozitivně 

odráží v tom, že si lidé chtějí vybudovat dobrou pověst a důvěru v obchodních 

vztazích, které jsou zase důležité pro spolupráci a pro specializaci – a to je 

důležitou podmínkou pro prosperitu.  

Kromě potřeby zpřístupnit vzdělání všem, má významnou roli také kvalita 

a relevantnost toho, co se předává. Není důležité jen kolik dětí začne chodit do 

škol, ale také to, zda obsah výuky bude v jejich zemi uplatnitelný a potřebný. 

Tím se dostáváme k potřebě rozvíjet ekonomické příležitosti a pracovní trh, 

který bude zaručovat důstojné pracovní podmínky a vyloučí z něj děti, coby 

levnou a snadněji manipulovatelnou pracovní sílu.  

 

 

4.1.2 Vzdělání jako spouštěč širší sociální změny a jako prostředek 

k rozvoji  

Celkem je na světě zhruba tři čtvrtě miliardy negramotných lidí. Drtivá většina 

z nich žije v rozvojových zemích. Nízká životní úroveň v nich je zapříčiněna 

z podstatné části právě nízkou vzdělaností obyvatelstva. Jak jsem již uvedla, 

pro zvýšení životní úrovně rozvojových zemí, musí dojít také k zajištění 

základní gramotnosti jejich populace.  

Většinou není v současných možnostech rozvojových zemí zpřístupnit 

vzdělání stávajícím dospělým generacím. Proto jejich prioritou musí být 

zaměřit se na zpřístupnění alespoň základního vzdělání všem dětem bez rozdílu 

pohlaví. V tomto procesu je veškerá pomoc rozvojovým státům ze strany 

rozvinutého světa velmi potřebná (od osvěty až po finanční podporu). Díky 

podpůrným aktivitám ve prospěch rozšíření a zkvalitnění vzdělání 

v rozvojových státech se budou tamní děti moci lépe rozvíjet  a coby vzdělaní 

obyvatelé  a kvalifikovaní pracovníci přispějí k rozvoji své země.  

 

                                                 
60    M. Bauer, J. Chytilová,  Děti z Lugasy: Ugandský život očima mladých českých učitelů, 
str. 87 
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O nutnosti zaměřit se na vzdělání v rozvojových zemí pojednává například 

studie, která vznikla pro potřeby Rozvojových cílů v oblast vzdělání: „Toward 

universal primary education: investments, incentives and institutions; 

Achieving The millenium development goals“ (Směrem k všeobecnému 

základnímu vzdělání: investování, motivace a instituce – Dosažení 

rozvojových cílů tisíciletí).  Tato studie zdůrazňuje, že: „Vzdělávání chudých je 

obzvláště důležité pro spuštění širší sociální změny. Vzdělání má výjimečnou 

kvalitu: lidský kapitál, který je získán prostřednictvím školního vzdělání, 

nemůže být člověku sebrán. V tomto ohledu se liší od  movitého či nemovitého 

majetku. Vzdělání je majetek, jenž svému majiteli umožňuje více vydělávat a 

úspěšněji komunikovat i získávat informace. Vzdělání, když se dostane 

k chudým, může přispět k  rovnější společnosti, ve které je moc více sdílená a 

k spravedlivějšímu modelu růstu, což vede k pravděpodobnějšímu snižování 

chudoby“.61  

Tato studie vysvětluje, že současné vzdělávací systémy v rozvojových 

zemích spíše posilují než vyrovnávají existující nerovnosti. Koncentrace 

bohatství a moci je v některých společnostech totiž stále spojena s omezeným 

přístupem chudých ke vzdělání – například stanovením enormních poplatků na 

vysokých školách. Ty mohou být nastaveny v takové výši, která je chudým 

nedostupná a na školy – a tím v budoucnu i na dobře placená a vlivná místa, se 

dostávají jen potomci bohatých a vlivných, přičemž chudí tím zůstávají bez 

vzdělání, bez lepšího příjmu a především bez vlivu. Spravedlivější sdílení 

ekonomické a politické moci bude tedy koncentraci bohatství a moci 

zabraňovat.  

Zjištění této studie o vlivu některých současných vzdělávacích systémů na 

posilování nerovností ve společnostech jsou ve velké míře v souladu 

s myšlenkami známého brazilského pedagoga a myslitele Paula Freira, který 

kritizoval tradiční formy vzdělávání a poukazoval na potřebu zrovnoprávnit 

„utlačované“ (Freirovo označení pro chudou většinu). Tito utlačovaní jsou 

ovládáni menšinou, která drží politickou a ekonomickou moc. Tato mocná 

menšina také určuje obsah vzdělávání, jež potom „vnucuje vědomosti“ a to se 

                                                 
61  N. Birdsall,  Toward  universal primary education: investments, incentives and 

institutions, 2005 , str. 25, překlad N.W. 
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promítá v sociální struktuře. Funkcí vzdělávání může být tyto struktury 

podporovat nebo měnit. Freirova metoda alfabetizace měla vést ke společenské 

a politické aktivitě utlačovaných lidí. Tato metoda by je měla navést 

k uvědomění, že jsou schopni svou stávající nerovnou situaci změnit – a to 

prostřednictvím dialogu s vládnoucí vrstvou. 62  

 

4.2 Současný stav ve zpřístupňování vzdělání v rozvojových 

zemích 

 
Přístup ke vzdělání pro všechny lidi bez rozdílu pohlaví, rasy či  náboženství 

patří mezi základní lidská práva stanovená Všeobecnou deklarací lidských 

práv, jež byla schválená OSN již v roce 1948. Ve skutečnosti stále existuje 

mnoho překážek, kvůli nimž toto právo nemůže být naplňováno univerzálně. 

Jak jsem již popsala, hlavní překážkou pro rozšíření obecné vzdělanosti 

v mnoha místech naší planety je obrovská chudoba. Ukazuje se, že přístup ke 

vzdělání mají velmi ztížený právě chudí lidé. Tento údaj ilustruje zjištění 

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), která poukazuje na to, že (ačkoli 

se samozřejmě od sebe různé regiony či státy liší), obecně platí, že základní 

školu dokončí průměrně jen 20 % dětí z nejchudších rodin, zatímco z rodin se 

středními příjmy to je 50% dětí a potomci rodin s vysokými příjmy ji dokončí 

téměř všichni.63  

Na celém světě celá šestina z dospělé populace neumí ani základní 

dovednosti jako je čtení, psaní a počítání. Dětí, které nenavštěvují ani základní 

školu je celkem 67,4 milionů a z toho 95% tvoří děti, jež žijí v rozvojových 

státech.64 (V rozvojových státech nechodí ani do základní školy tři děti 

z deseti.) Do těchto čísel však nejsou započteny děti z míst, kde probíhají nebo 

právě skončily válečné konflikty, protože údaje z těchto zemí nejsou většinou 

dostupné. Rovněž data o dětech, které do školy chodí nepravidelně nebo ji 

nedokončí, se v těchto číslech neodráží. Počet dětí, jež absolvovaly základní 
                                                 
62    M. Ledvinková, R. Macků, Paulo Freire – pedagogika utlačovaných a její vztah k teologii   
osvobození,  2011 
63     A. Mitchell, School feeding: now more than ever, 2003 
64     Unesco, 2011 
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školu, ale nenastoupily již na vyšší stupeň vzdělávání je přibližně stejný jako 

těch, co nechodí do školy vůbec.65  

Tyto údaje představují obrovské množství dospělých a dětí, kteří jsou či 

budou nevzdělaní a to je, jak jsem již vysvětlila, pro budoucnost rozvojových 

států špatný výhled.  

Vlády některých rozvojových států  si tento problém uvědomují a pokud to 

ekonomická situace dovolí, snaží se rušit školné nebo s podporou z rozvinutých 

zemí zavádí také různé další projekty, jež by měly vést k dalšímu 

zpřístupňování vzdělání (projekty zaměřené na zrušení dětské práce, zavedení 

bezplatných školních obědů apod.), ale zatím se spíše daří postupně zvyšovat 

počet dětí ve školách než zkvalitňovat obsah vzdělání, protože to vyžaduje 

velké finanční investice. (V roce 2007 chybělo pro naplnění Rozvojových cílů 

přibližně 18 milionů učitelů66). Podle Zprávy o lidském rozvoji z roku 2011 je 

velkým úspěchem, že za posledních 40let ve světě významně vzrostl počet dětí, 

které navštěvují školu – z původních 57 na stávajících 85 procent, ale 

v subsaharské Africe jsou výsledky podstatně nižší (do školy tu chodí jen dvě 

děti ze tří.) 67 

Podle Světové banky se do roku 2015 nepodaří zpřístupnit školní docházku 

nejméně u poloviny ze 108 rozvojových států, hlavně v subsaharské Africe a 

jižní Asii. Mnohem blíže jsou k naplnění tohoto cíle státy v Tichomoří, 

v Latinské Americe, v Karibiku a ve východní Asii.68 To představuje odhadem 

stále 56 milionů dětí především ze subsaharské Afriky a jižní a západní Asie, 

které nebudou chodit na základní školu.69 Největším problémem zůstává 

nepoměr v přístupu ke vzdělání mezi dívkami a chlapci, mezi dětmi bez 

zdravotního postižení a dětmi se zdravotním postižením, mezi dětmi z 

venkovských a městských oblastí. Dále mezi dětmi  žijícími v bezpečnostně 

problematických oblastech (Somálsko, Sierra Leone, Liberie...) a dětmi ze 

zemí, kde je dobrá bezpečnostní situace a především mezi dětmi z bohatých a 

chudých rodin.  

                                                 
65    Klugman, J., Human Development Report 2011,  str.54 
66    Oxfam, 2007   
67    Klugman, J., Human Development Report 2011,  str.54 
68    T. Tožička, Příliš vzdálené cíle, str.15 
69   Accelerating action against child labour, 2010, str 49  
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Vedle kvantity dětí ve školách zůstává problémem také kvalita výuky. Na 

kvalitě výuky se, díky nedostatku finančních a dalších zdrojů, odráží například 

nedostatek kvalifikovaných učitelů a škol, které by poskytovaly kvalitní 

vyučování. Podle údajů UNICEF, byl v roce 2005 poměr počtu žáků a učitelů v 

rozvojových zemích:  44 : 1 – ve srovnání s poměrem ve vyspělých zemích:  

13 : 1.70  Situace vypadá často tak, že mnoho škol je přeplněných, učí se 

zastaralými metodami, například formou opakování po učiteli. Děti tak často 

odchází ze školy bez získání základních dovedností trivia.  

 

 

4.2.1 Nerovnoměrné výsledky v zpřístupňování vzdělání 

Úspěchy v zajištění bezplatného základního vzdělání všem dětem bez rozdílu 

se tedy pomalu dostavují, ale jsou dost nerovnoměrné. Mnoho kritiků je s tímto 

vývojem nespokojeno. Poukazují na plány Rozvojových cílů, které jsou 

v rozporu s výmluvami a neposkytování slibovaných finančních zdrojů ze 

strany rozvinutého světa. Například britská nevládní organizace Oxfam viní 

Světovou banku ze zbytečných průtahů a zadržování peněz, které by měly být 

využity na to, aby se dětem ( především v Africe, kde je situace nejhorší), 

dostalo alespoň základního vzdělání. Oxfam také obviňuje rozvinuté státy 

z nesplnění svých slibů o výši finančních pomoci a nedostatku vůle efektivně 

pomáhat.71  

Také rozvojové země jsou z nedodržování slibů zklamány. Jak říká Gorgui 

Sow, senegalský člen představenstva Globální kampaně za vzdělání: „Chudé 

země jsou zklamány ze selhání bohatých zemí v naplnění svých slibů z roku 

2000. Za pár dní výdajů zemí G8 za vojenské výdaje by v  přepočtu každá dívka 

a chlapec v Africe měli šanci chodit do školy.“72  

Pro naplnění Rozvojových cílů v oblasti zajištění základního bezplatného 

vzdělání všem dětem je potřeba pokračovat v tlaku na vlády rozvojových zemí 

a vysvětlovat jim přínos vzdělání pro rozvoj a prosperitu a zároveň jim 

pomáhat k podpoře rozvoje pracovního trhu, v němž by se děti budoucnu 

                                                 
70    Unicef, 2004-2010 
71    Oxfam, 2010 
72    Oxfam 2007, překlad N.W.  
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mohly uplatnit. Bezpodmínečné jsou také obrovské investice do školství. 

V mnoha rozvojových zemích je potřeba zrušit zpoplatnění alespoň základního 

vzdělání a také mnoho investovat do zkvalitnění škol a zlepšení kvalifikace 

učitelů. Ti bývají málo nebo vůbec kvalifikovaní a často jim vedle znalostí 

schází i motivace. Pro chudé rodiny jsou potřeba různé formy podpory, aby pro 

ně bylo možné posílat své děti do škol. Dále je potřeba jim vysvětlovat zisky, 

jež ze vzdělání mohou plynout.  

  

 

 

4.3 Překážky pro vzdělání v rozvojových zemích 
 

Především v Africe, poplatky spojené se vzděláním a vzdálenost do škol jsou 

vážným a pro rodiny leckdy nepřekonatelným problémem. Eliminace přímých 

nákladů za vzdělání, včetně poplatků za školní potřeby i povinné uniformy a 

kompenzace nepřímých nákladů (jako je například poskytování stipendií, coby 

náhrada za znemožnění dětské práce), povzbuzuje mnoho chudých rodin 

vysílat děti do školy.73 

Lidé, kteří jsou sami nevzdělaní a chudí, nemají obvykle prostředky na to, 

aby posílali své děti do školy a platili povinné poplatky a další výdaje spojené 

se školní docházkou. Často ani není, kvůli nedostatku škol a učitelů, kam děti 

posílat. Rodiče mnohdy ani nevnímají důležitost vzdělání nebo mají oprávněné 

důvody, například kvůli špatné úrovni škol, o potřebnosti vzdělání pochybovat. 

V některých zemích zase není dostatek pracovní příležitostí, takže je vzdělání 

vlastně nepoužitelné. Chudí musí hledat prostředky na zajištění obživy všemi 

možnými způsoby a tak jim nezbývá nic jiného, než své děti zaměstnat doma či 

je poslat vykonávat placenou práci, která je pro ně velkou zátěží a ohrožením. 

Na školu pak nebude ani čas ani energie. Až tyto děti vyrostou nebudou mít 

bez vzdělání možnosti změnit své postavení ve společnosti, budou jim chybět 

potřebné znalosti i sebedůvěra tlačit na prosazování svých práv u místních 

                                                 
73     D. Narayan a kol., Voices of the poor, Crying out for change, str. 279 
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samospráv či vlád a nebudou ani moci nalézt žádnou lépe placenou 

kvalifikovanou práci. Do této situace se narodí zase jejich děti…  

Mnoho překážek vzdělání jsem již v různých souvislostech zmínila a proto 

je na tomto místě stručně shrnu a blíže rozvedu dva poslední body.  

 

 

4.3.1 Hlavní překážky vzdělání a některé pokusy o řešení 

Mezi hlavní překážky patří:  

 

4.3.1.1 Zpoplatněné základní vzdělání  

Ačkoli světové snahy směřují k zavedení bezplatné školní docházky, 

ekonomická situace například v některých afrických státech je natolik špatná, 

že by po zrušení poplatků nebyla finance na provoz škol a platy učitelů.  

Pro země, které si zatím z ekonomických důvodů nemohou dovolit zrušit 

poplatky za školy, doporučuje například studie v rámci projektu Voices of the 

poor  v Tanzanii, že není nutné rušit poplatky za školu, ale vyjmout z nich ty 

nejchudší  – komunita se za transparentních podmínek je schopná dohodnout, 

kdo je nejpotřebnější a čí děti by měly být osvobozeny od poplatků. 

V některých státech již díky programům samotných rozvojových vlád či 

místních samospráv podobný systém funguje anebo jsou poskytována 

stipendia.74  

Pozitivním příkladem může být pokrok, kterého bylo, díky zavedení 

bezplatného základního vzdělání, už v některých zemích dosaženo. Například 

když v Ugandě, Tanzanii a Keni byly zrušeny poplatky za základní školu, 

nastoupilo do škol o 7 milionů dětí více75. V Ugandě bylo tohoto pokroku 

dosaženo díky několikaletým jednáním mezi organizací UNICEF s ugandskou 

vládou. Povedlo se tu uzákonit bezplatnou školní docházku až do počtu čtyř 

dětí na jednu rodinu (toto omezení bylo zároveň zamýšleným tlakem na 

regulaci vysoké porodnosti). Během jediného roku se školní docházka 

zdvojnásobila a do školy začala chodit většina dětí ve školním věku.76  

                                                 
74     D.Narayan-Parker, Voices of the poor: poverty and social capital in Tanzania, str.76 
75     Oxfam 2012 
76     P. Gomba, Slyšíte nás?, str. 109  
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4.3.1.2 Další nutné finanční prostředky spojené se školní docházkou 

Jak jsem zmínila, finanční prostředky, jež jsou spojené se školní docházkou, 

jsou pro mnoho chudých rodin nepřekonatelné – dokonce i tam, kde je 

bezplatné základní vzdělání již zavedeno. Mezi další nutné výdaje patří výdaje 

za povinné uniformy, učebnice, školní potřeby, výdaje za dojíždění, za jídlo 

atd. Významnou podporou, jak ulevit rodinnému rozpočtu chudých rodin 

vedoucí k zpřístupnění vzdělávání dětí, jsou programy zavádějící zdarma jídlo 

do škol (např. Indie). 

 Často diskutovaným tématem je povinnost nosit uniformy. Jejich 

kritici upozorňují na vysoké pořizovací náklady, jež jsou další z překážek pro 

školní docházku. Navíc peníze jdou do kapes jejich výrobcům, kteří pak tlačí 

na vlády, aby povinnost nosit školní uniformy nerušily. Najdou se i hlasy, které 

uniformy obhajují, protože v nich vidí alespoň jedno slušné oblečení, které děti 

mají. 

 

 

4.3.1.3 Příliš vzdálené školy 

V některých částech světa jsou školy tak řídce rozmístěny, že je vzdálenost do 

nich pro mnoho dětí nepřekonatelným problémem. Není ani neobvyklé, když 

děti chodí pěšky do školy i několik hodin. Pro některé děti by se cesta do školy 

výrazně zkrátila, kdyby měly například k dispozici kolo, ale to je pro mnoho 

rodin z důvodu chudoby zcela nemožné a  například v horských oblastech třeba 

Indie či Nepálu by to geografické podmínky ani neumožnily. Rodiny, které 

mají školu příliš daleko od domova musí buď obětovat část svého rodinného 

rozpočtu na dojíždění dítěte do školy a popřípadě i na pobyt v internátu (pokud 

na to prostředky jsou) anebo nechat děti prostě doma.  

V některých oblastech, kde nejsou školní budovy, se děti schází s učitelem 

k výuce venku. V době dešťů je pak vyučování přerušeno.77  

 Se stavbu škol rozvojovým státům pomáhají různé organizace. (Například 

již zmiňovaný projekt UNICEFu „Školy v Africe“.) Stavbě škol a internátů 

v Africe a Indii se z českých organizací věnuje také Arcidiecézní charita Praha, 

či Namasté Nepál o.s. a Surya o.s. (stavba škol v Nepálu), občanské sdružení 

                                                 
77    T.Tožička,  Příliš vzdálené cíle,  str. 16 
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Adra (stavba škol v Bangladéši) atd.  Mezi podobné projekty patří „Postavme 

školu v Africe“ (Veřejná sbírka společnosti Člověk v tísni a Junáka svazu 

skautů a skautek ČR). Kromě samotné realizace stavby školní budovy se 

Člověk v tísni zabývá přípravou praktických učebních plánů, přípravou 

metodických i tematických školení pro učitele a ředitele škol, organizací 

praktických workshopů pro studenty, učitele, farmáře i představitele 

ministerstva zemědělství. 78 

 

4.3.1.4 HIV/AIDS: 

V současné době je na zemi více jak 33 milionů lidí nakažených tímto 

onemocněním a z toho více jak tři čtvrtiny žije v Africe. Odhaduje se, že 

v Africe žije přes 12 milionů dětí, jež jsou již také nakažení HIV/AIDS a 

kolem 20 milionů dětí, kteří kvůli této nemoci osiřely.79  

Pro Afriku je tato choroba obrovskou hrozbou také proto, že má 

katastrofální socioekonomické důsledky. Zabíjí totiž nejvíce lidi, kteří jsou 

v produktivním věku a to má devastující účinek na ekonomiku států a mimo 

jiné i na (už tak) špatný stav ve školství v mnoha státech Afriky. Podle odhadů 

až 860 tisíc žáků ztratilo kvůli chorobě HIV/AIDS své učitele (což je číslo 

srovnatelné s celkovým počtem žáků základních škol v ČR.80 ) 

Ve většině případů HIV/AIDS zabije dítěti oba rodiče. V případě, že jeden 

z nich neonemocní nebo žije s nemocí déle, má omezenější prostředky na to, 

aby poslal své děti do školy. Děti se musí doma starat jak o nemocného rodiče, 

o sourozence a mnohdy tvrdě pracovat, aby obstaraly obživu. Ztráta příjmů, 

nutnost věnovat čas obživě a osiření jsou pak hlavní důvody, proč dítě nemůže 

chodit do školy.  

Osvětou v oblasti problematiky HIV/AIDS se zabývá mnoho zahraničních 

organizací. U nás se této problematice věnuje například Středisko humanitární 

a rozvojové spolupráce zřízené Diakonií Českobratrské církve evangelické. To 

pořádá v Etiopii různé semináře a skupinové diskuse na toto téma, v jejichž 

rámci se zvyšuje povědomí dětí i jejich opatrovníků o způsobech šíření 

                                                 
78    Člověk v tísni, 2011 
79    M.Fleishman, AIDS orphans: facing Africa's 'silent crisis', 2001 
80    HIV/AIDS a rozvojový svět, Rozvojovka, 2011, str.1 
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HIV/AIDS. Zřizují se tu  školní anti-AIDS kluby, které oslovují  děti a mládež 

ve školách.  

 

 

4.3.1.5 Předčasné ukončení školní docházky 

Děti ukončují školu předčasně z nejrůznějších důvodů. Často se tak děje z již 

zmiňovaného osiření nebo onemocnění v rodině, jež způsobí nedostatek 

prostředků. K předčasnému ukončení dochází také z důvodu předčasného 

otěhotnění. V některých regionech jsou dívky za těhotenství ze školy 

vyhozeny, aby nebyly špatným příkladem pro ostatní. Uvádí se, že 

v rozvojových regionech základní školu ukončí předčasně kolem 20% dětí. 

V subsaharské Africe je to dokonce 44 % ze všech dívek.81   

 

4.3.2 Co ještě zhoršuje podmínky k učení 

4.3.2.1Venkovské oblasti  

Děti, které žijí ve venkovských oblastech, častěji chybí ve škole a také ve vyšší 

míře ukončují školní docházku předčasně.82 Aby se rodina uživila, je pomoc 

dětí mnohdy nezbytná a děti tak pomáhají jak s péčí o sourozence, tak 

v domácnosti, v řemesle, či při práci na poli.  

 

4.3.2.2 Chybějící přístup k elektřině a dalším zdrojům 

Pokud není v místě bydliště zavedena elektřina, je dítě omezeno v možnostech 

se připravovat do školy. V zimních měsících se brzy stmívá a na učení pak není 

vidět. Proto přístup k elektřině umožní lepší svícení a prodlouží čas, kdy se dítě 

může díky světlu učit. Používání novějších způsobů topení a přístup k vodě 

zase výrazně prodlouží čas, který může strávit přípravou do školy místo sbírání 

dřeva na topení a chození daleko pro vodu. Čas, jenž dítě sbíráním dřeva nebo 

chozením pro vodu stráví, je v některých oblastech opravdu výrazně časově 

náročný.(viz. Příloha č. II) Například v Keni sbírání dřeva zabere každý den 

průměrně 4 hodiny (od půl hodiny až po 10 hodin denně). Třináctiletý chlapec 

z Indie poté, co UNICEF zavedl v jejich vesnici solárně poháněné osvětlení, 

                                                 
81    T.Tožička, Příliš vzdálené cíle, str. 16 
82    A. Mitchell, School feeding: now more than ever, 2003 
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říká: „Když nebylo večer světlo, chodili jsme do postele hned po večeři a ráno 

brzo vstávali. Teď se mohu večer učit.“83  

 

4.3.2.3 Nevzdělaní rodiče 

Pokud v rodině nejsou rodiče sami vzdělaní a/nebo celý den pracují, aby uživili 

rodinu, nemohou dítěti s přípravou do školy pomáhat. To jeho výsledné 

vzdělání také ovlivňuje. Někteří nevzdělaní rodiče ani nerozumí, proč by děti 

měly do školy chodit, protože v tom nevidí žádný okamžitý přínos a navíc děti 

školou „ztrácí“ čas, po který by mohly pracovat. Osvětou, jež vysvětluje 

užitečnost vzdělání se zabývá řada malých i velkých neziskových organizací – 

například prostřednictvím různých kampaní v médiích rozvojových států 

propagují význam vzdělání nebo prostřednictvím komunikace přímo s rodiči 

(např.Arcidiecézní charita Praha) 

Všichni nevzdělaní rodiče nemají samozřejmě ke vzdělání svých dětí stejný 

postoj. Důležitosti vzdělání si jsou vědomi i lidé, jimž se ho nedostalo. I mnoho 

nevzdělaných lidí si přeje pro své děti, aby mohly chodit do školy – věří, že to 

zvýší jejich dětem vyhlídky na lepší příjmy, ale také, že dětem vzdělání umožní 

překonat nedůstojné postavení, kterému rodina čelí. 84 

 

 

4.3.2.4 Špatná úroveň školství a nízké platy učitelů 

Špatnou úroveň školství popisuje například Jarmila Szkutová, působící jako 

koordinátorka v organizaci Adra na projektu BangBaby. Jeho prostřednictvím 

čeští dárci sponzorují vzdělání nejchudších dětí: „V Bangladéši byla relativně 

nedávno zavedena povinná školní docházka, ale státní školy mají nevalnou 

úroveň. Učitelé ve státních školách jsou málo placení, proto mají různá jiná 

zaměstnání a do škol docházejí třeba jednou za měsíc. Nahrazují je tzv. 

pomocní učitelé, kteří často jen udržují docházku.  Také proto se stává, že 

jedenáctileté děti ještě neumějí číst a psát,“ 85 Kvalitnější vzdělání zde nabízejí 

pouze soukromé školy, školné si však mnozí rodiče nemohou dovolit.  

                                                 
83    Klugman, J., Human Development Report 2011, str.6 , překlad N.W. 
84    J. Klugman, J. Human Development Report 2010, str.36  
85    Adra, 2012 
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 Špatná úroveň se projevuje také tak, že školy mají třeba jen jednoho 

učitele a na něj pak připadá příliš mnoho žáků. Třídy jsou přeplněné, výuka je 

nepravidelná a vyučuje se zastaralými metodami. Jednou z aktivit UNICEF je 

šíření tzv. Balíčků kvality (Quality Package). To jsou aktivity zaměřené na 

zkvalitňování škol a výuky v Indii. Mají čtyři oblasti, ve kterých chtějí 

dosáhnout zlepšení:86  

a) zlepšení prostředí školy a tříd, vyučovacího procesu, podpora učitelů, 

vazby ve škole a komunitě 

b) hodnocení situace každé školy za účelem pochopení a vytvoření plánů 

jak zvýšit efektivitu výuky a zlepšit učení žáků 

c) rozvoj učebních osnov, podpora a školení učitelů, zesílení zapojení 

komunity 

d) rozvoj prostředí, které by bylo přátelské k dětem a podporovalo 

výukově vzdělávací proces jehož středem bude žák; vytvoření školní 

rady a zajištění hygienických a bezpečnostních standardů 

 

 

4.3.2.5 Špatné soustředění z důvodu hladu a oslabení organismu: 

Pokud už dítě do školy chodí, někdy nezbývají prostředky na dostatek jídla a 

hladové dítě je unavené, podrážděné a nemůže se samozřejmě  soustředit. 

Velký pokrok v tomto směru udělala indická vláda, která zavedla bezplatné 

školní obědy. Ty využívá kolem 120 milionů dětí v indických školách. Cílem 

tohoto kroku bylo kromě zabránění hladu a podvýživě školáků, také zpřístupnit 

školy dětem z chudých rodin a zlepšit sbližování dětí z různých kast a 

poskytnout zaměstnání ženám.87 

Bezplatné obědy umožňuje v rámci různých projektů také mnoho 

neziskových organizací z rozvinutých zemí. U nás například Arcidiecézní 

charita Praha v rámci projektu Adopce na dálku®.  

                                                 
86 , 87   Unicef, 2006 
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4.3.2.6 Zdravotní komplikace 

Jak jsem již zmínila, nedostatek vitamínů a dalších látek ve výživě může 

způsobit trvalá zdravotní poškození, jež výrazně ovlivní schopnost se 

vzdělávat. 88 

Dokonce i mírnější nedostatek důležitých látek z výživy může omezovat 

zdraví a vývoj dítěte a ovlivňovat jeho schopnosti se učit.89 Aktivitami 

zaměřenými na odstraňování podvýživy a zpřístupnění zdravotnické péče 

dětem ve školách se zabývají mnohé organizace. Příkladem je spolupráce 

několika agentur OSN (především Unesco) a Světové banky – program 

FRESH. Aktivity v rámci tohoto programu jsou zaměřeny podporu zdraví dětí 

ve školním věku a zdravého prostředí ve školách prostřednictvím zlepšování 

školního prostředí (zajišťování zdravotnické péče ve školách, dodávání 

potřebných doplňků ke stravě, zlepšují hygienické podmínky ve školách 

prostřednictvím lepšího přístupu k zdrojům pitné vody a  toaletám.)90 
 

 
4.4. Dívky a vzdělání 

 
Dívky jsou obecně častějším terčem zneužívání a různých projevů 

diskriminace než chlapci. Kromě vyššího nebezpečí sexuálního zneužívání, 

dostávají méně jídla či musí tvrdě pracovat už od útlého věku (nošení vody i 

z několika hodin vzdálených míst, sbírání dřeva, práce v domácnosti a na poli 

atd.). V rozvojových státech jsou v nejtěžší situaci dívky, které se narodí 

především na venkově či v chudých rodinách ve městě. Na jejich 

znevýhodňování mají vliv ekonomické, sociální vlivy i vlivy různých tradic, 

díky kterým jsou často izolovány a to jim brání v rozvoji a ve zlepšení svých 

podmínek.  

Také v přístupu ke vzdělání jsou dívky oproti chlapcům o něco více 

znevýhodňované. Odhaduje se, že dívky tvoří až dvě třetiny z celkového počtu 

                                                 
88   Unicef, 2006 
89   A. Mitchell, School feeding: now more than ever, 2003  
90   Unesco, FRESH 
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dětí, které nechodí do školy.91 To pro ně do budoucna bude znamenat to, že 

budou mít zhoršené postavení ve společnosti a nižší šanci prosazovat svá 

práva. Zpráva o lidském rozvoji z roku 2009 říká, že ze 191 porovnávaných 

států jen u 60% z nich je dosaženo genderové rovnosti v přístupu k základnímu 

vzdělání, dále u 30 %  ke vzdělání na středních školách a jen u 6 % ke vzdělání 

na vysokých školách. Nerovnost přístupu dívek ke vzdělání je tedy již u 

základního vzdělání a výrazně stoupá s úrovní vzdělávání. Tato nerovnost je 

při porovnávání pouze rozvojových zemí ještě mnohem vyšší.92   

Dívky ze školy také odcházejí předčasně ve větší míře než chlapci. 

Mezi důvody, proč dívky nechodí do školy (anebo z ní odcházejí předčasně), je 

jejich častá výpomoc v domácnosti a péče o sourozence, ale i různé 

tradice.V mnoha rozvojových státech se právě díky tradicím dívky  vdávají ve 

velmi brzkém věku a rodiny jejich vzdělání nepovažují za tolik důležité,  

protože se po sňatku stejně budou starat o svou domácnost. Vzdělání v rodině 

dostanou spíše chlapci, kteří jsou považováni za budoucí živitele rodiny. Mezi 

nevzdělanými lidmi na venkově se také objevují názory, že dívka, která chodí 

do školy, nemá čas se naučit péči o domácnost a tím klesne její atraktivita pro 

případné nápadníky. Navíc vzdělaná dívka má ztíženou budoucnost ve vesnici, 

kde většina lidí je nevzdělaná: ona si nebude chtít vzít nikoho bez vzdělání a 

nikdo si nebude chtít vzít zase ji. Vzdělání ji tedy bude vlastně od ostatních 

izolovat. Například v  Pákistánu je vzdělání dívky mezi chudými lidmi někdy 

nazíráno jako nevýhoda – zvyšuje totiž cenu, kterou za ni musí ženich jejím 

rodičům zaplatit.93  

Vzdělání dívek je ale přitom velice důležité, protože může vést  

k pozitivním změnám ve společnosti.94 Dívky, kterým by se dostalo vzdělání, 

by byly velkým potenciálem pro rozvojové země v boji s mnoha problémy. O 

této oblasti se podrobněji zmíním v následující části. 

                                                 
91    Oxfam, 2012 
92    The Millenium Development Goals Report 2009, str. 20 
93

   D.Narayan, Voices of the poor, Can anyone hear us?, 2000, str. 44,  
94    V.Exnerová, M.Ehl a kol., Vzdělání, 2008 
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4.4.1 Vzdělání žen jako přínos pro celou společnost 

„Klíčovou roli v dlouhodobém procesu snižování chudoby v zemích Globálního 

Jihu hrají děti, jejich zdraví, vzdělání a jejich šance na budoucnost. Největší 

vliv na výchovu mají jejich matky, a proto je i vzdělávání žen důležitým krokem 

k rozvoji.“95  

Ženy, za předpokladu, že se podpoří jejich přístup ke vzdělání, mají 

potenciálně významnou úlohu v řešení populační exploze a také k zvýšení 

životní úrovně v rozvojových zemích, kde je dosud nejvyšší míra 

negramotnosti. V těchto zemích, narůstá počet obyvatel měrou, která přináší 

stále větší problémy. Jedním z důvodů je, že v těchto zemích neexistuje nebo 

není všem přístupný systém důchodového zajištění a k tomu je zde špatný 

systém zdravotní péče. V těchto zemích je vysoká porodnost, ale zároveň i 

vysoká dětská úmrtnost. Především lidé bez vzdělání mají mnoho dětí, neboť 

to jim zajišťuje vážnost kmene (např. země subsaharské Afriky). Navíc, při 

vyšším počtu dětí se zvýší šance, že se dožije dospělosti alespoň několik z nich 

a ty se zase postarají o své zestárlé rodiče.  

Je prokázáno, že vzdělanější dívky a ženy jsou schopnější ovlivňovat svou 

budoucnost a tím i budoucnost svých dětí: Vzdělanější matky začínají sexuální 

život později a rozhodují se pro menší počet dětí, což je pro snižování 

populační exploze velmi důležitý faktor.96  Vzdělané ženy přispívají k vyššímu 

zdraví celé rodiny, protože umí lépe předcházet podvýživě způsobené 

jednostrannou stravou a umí lépe předcházet různým nemocem (např. lépe se 

chrání proti HIV/AIDS, používají moskytiéry jako ochranu před malárií, mají 

lepší hygienické návyky, preferují kojení před umělou výživou a zabrání tím 

například nebezpečným průjmovým onemocněním z kontaminované vody 

používané pro přípravu umělého mléka. Také dávají děti očkovat a častěji 

vyhledávají lékařskou pomoc (již si díky svému příjmu mohou dovolit zaplatit) 

– to vše jsou významné zbraně proti mateřské i dětské úmrtnosti.  

 Vzdělané ženy více podporují své děti ve vzdělání, jež je klíčem 

k vymanění se z  chudoby předávané mezi generacemi. Je zjištěno, že matčino 

vzdělání zvyšuje pravděpodobnost dceřiny docházky do školy až o 40% oproti 

                                                 
95    Rozvojovka, Kursy čtení, psaní v Senegalu, 2007 
96     P.Gomba, Zastaví vzdělání populační růst?, 2003 
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otcovu vzdělání.97  Každým rokem vzdělání se u žen i mužů jejich příjmy 

zvyšují o 10 – 20% a čím jsou příjmy vyšší, tím lépe se lidé zabezpečí na stáří 

a „nepotřebují“ tolik potomků kvůli svému zajištění do budoucna. Ženy 

v Africe, které mají za sebou více jak 7 let školní docházky, se vdávají až o 5 

let později, než nevzdělané ženy. Matky se středním vzděláním mají například 

v Peru a Brazílii průměrně 3 děti, oproti negramotným matkám, jež mají 5 až 6 

potomků. Průměrně každý rok navíc snižuje pravděpodobnost dětské či 

kojenecké úmrtnosti, která je průměrně 9 z 1000. Navíc vzdělanější ženy se 

stávají matkami později, s většími rozestupy a s každým rokem vzdělání navíc 

klesá porodnost ženy o 5 až 10 %. Každý rok vzdělání navíc také zabrání 

dvěma úmrtím z tisíce žen během porodu. 98 

Ženy, pokud se jim dostane vzdělání, buď ze škol, rekvalifikačních kursů, 

kursů praktických dovedností nebo třeba podpory svépomocných organizací, 

jsou lépe schopny podnikat, vydělávat prostředky a šetřit je. Peníze pak použijí 

jako investice do rozvoje svého podnikání i do vzdělání svých dětí. Tím 

samozřejmě přispívají do domácnosti i do ekonomického rozvoje své země. 

Existuje řada snah za snižování nerovného postavení žen, včetně nerovného 

přístupu ke vzdělání. Je to cílem především OSN prostřednictvím Rozvojových 

cílů tisíciletí, tak mnoha samostatných projektů a kampaní. Existují například 

různé projekty na rozvoj komunit, které samozřejmě zahrnují i ženy. Ukazuje 

se, že právě ženy jsou velmi motivované svou situaci změnit a přispět do 

rozpočtu své rodiny. Výsledky se dostavují například v projektech, kdy se 

zakládají svépomocné skupiny žen, různé rekvalifikační kursy nebo třeba při 

poskytování drobných půjček ženám na rozjezd malé živnosti apod.  

Pozitivní důsledky zvyšování gramotnosti žen ukázal jeden z pilotních 

projektů Světové banky v Senegalu, který s pomocí nestátních organizací 

realizoval programy na zvyšování gramotnosti. Kursů čtení a psaní se účastnilo 

135 000 dospělých, z nichž 80% tvořily ženy. Po absolvování těchto kursů se 

postupně začalo postavení těchto žen měnit: „více se účastní společenského 

života komunit a jsou schopné vzdělávat své děti a posílají je do škol.“ 99 

                                                 
97    N. Birdsall,  Toward  universal primary education: investments, incentives and institutions,   
2005 , str. 26,  
98     P.Gomba, Zastaví vzdělání populační růst?, 2003 
99     Rozvojovka, Kursy čtení, psaní v Senegalu, 2007 
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4.5 Dětská práce jako překážka vzdělání 

 
Děti jsou pro mnoho zaměstnavatelů, od majitelů čajových plantáží až po 

nadnárodní firmy vyrábějící značkové zboží, levná a vcelku dobře ovladatelná 

pracovní síla. Protože pro miliony chudých rodin není možné uživit se jen 

z příjmu dospělých členů, musí za výdělkem posílat také své děti. Většina států 

světa přijala Úmluvu o právech dítěte, jež zdůrazňuje, že každé dítě má nárok 

na život, zdraví a vzdělání. K ní byly v devadesátých letech přijaty ještě dva 

další opční protokoly, které upravují podmínky odkdy mohou děti začít 

pracovat a zakazují nejhorší formy dětské práce (Mezinárodní úmluva o zákazu 

a opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce a Úmluva o nejnižším 

věku pro vstup do zaměstnání). Stále je ale, podle údajů Mezinárodní 

organizace práce z r. 2010, na světě přibližně 215 milionů dětí, které pracují. 

Téměř tři čtvrtiny z tohoto množství tvoří děti od 5 – 14 let, tedy ve věku, kdy 

by měly navštěvovat základní školu.100  

Dětská práce je definována jako „všechny formy práce, které jsou 

vykonávány dětmi mladšími 18 let a které jsou škodlivé pro jejich psychické 

zdraví a vývoj a brání jim ve školní docházce bez ohledu na to, zda dítě za tuto 

práci dostává mzdu…Nejhoršími formami dětské práce jsou ty, které ohrožují 

bezpečnost, zdraví a morální vývoj dítěte, patří sem například těžba, ale i 

otroctví, prostituce nebo obchod s drogami.“ 101  

Počet pracujících dětí sice klesá (v roce 2004 ILO uváděla 248 milionů 

pracujících dětí), ale pokles je příliš pomalý na to, aby se dal nazvat úspěchem. 

V těchto číslech jsou navíc zahrnuty jen děti, které dostávají za svou práci plat, 

který je často jen mizivý. Počet dětí, jež pracují bez nároku na plat je přitom 

mnohem vyšší. Tyto děti se například starají o domácnost, pečují o své 

sourozence, obhospodařují pole a dobytek či pracují v rodinné dílně. Pro děti 

z obou skupin přitom platí, že práce jim brání v možnosti chodit do školy a 

vzdělávat se. Jsou tak odsouzeny k negramotnosti a nekvalifikované špatně 

placené práci.  

                                                 
100    Accelerating action against child labour, 2010 str. 9 
101    Stop dětské práci, Dětská práce 
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V nejhůře postižené subsaharské Africe je dětskou prací zasaženo 65 

milionů dětí, což představuje přibližně jedno dítě ze čtyř (a právě zde žije 47 

procent ze všech dětí, které na světě nechodí do školy). Velkým problémem 

tohoto regionu je ohromný výskyt nemoci HIV/AIDS a proto je zde také velké 

množství sirotků, které prostě musí pracovat, aby se uživily. 102  

ILO poukazuje na vztah mezi vzděláním dostupném v dětství a dospívání a 

pozdějším úspěchem v zaměstnání. Dětství a mládí, z hlediska práce a 

zaměstnanosti, velmi určují úspěch či neúspěch v pozdějším pracovním životě. 

Dobrý start na trhu práce je do značné míry formován příležitostí a zkušeností, 

které byly mladým lidem k dispozici a umožní jim plynulý přechod do 

dospělosti a světa práce. Správný start je pak rozhodující pro získání a udržení 

slušného pracovního místa u dospělých. To také vytváří základy pro budoucí 

prosperitu ekonomik a společností.103 

Za termínem dětská práce se většinou skrývá těžká manuální dřina, která 

správným startem do budoucnosti rozhodně není. Místo, aby se dítě rozvíjelo 

hrou s vrstevníky a učením ve škole, ničí si zdraví prací, která pro něj není 

vůbec vhodná a jsou mu tím zavírány dveře k lepší budoucnosti. Takováto 

práce zanechává na zdraví těžké stopy. Děti jsou často zaměstnány jako dělníci 

na polích, kde se používají škodlivé pesticidy nebo v továrních provozech, kde 

musí zacházet s řadou jedovatých chemických látek.  

Problém dětské práce se týká z vyššího procenta dívek. Ty jsou 

znevýhodněny ještě tím, že kromě placené práce vykonávají ještě většinu 

domácích prací. Dívky, více než chlapci, jsou navíc nuceni k nejhorším 

formám dětské práce včetně prostituce104 
 

 

4.5.1 Jak bojovat s dětskou prací  

Generální ředitel ILO, Juan Somavia, zdůrazňuje v boji s dětskou prací potřebu 

vzájemně propojených kroků v oblastech prosazování a rozšiřování přístupu k 

všeobecnému základnímu vzdělání a také v budování základního sociálního 

                                                 
102    Accelerating action against child labour, 2010 str 43 
103    Accelerating action against child labour, 2010 str 54 
104    Accelerating action against child labour, 2010 str 57 
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systému. Současně je potřeba se zaměřit na rozvoj zemědělství, v němž je 

zaměstnáno nejvíce dětí a podporovat pracovní příležitosti pro rodiče, aby se 

rodiny mohly osvobozovat z chudoby a děti tím byly zbaveny nutnosti 

vydělávat. K  zajištění výrazného a přetrvávajícího dopadu těchto opatření je 

tedy zapotřebí integrovaný přístup, který by měl zahrnovat také přesvědčování 

vlád rozvojových zemí o potřebnosti boje s dětskou prací. V řadě rozvojových 

států (především v Africe) je potřeba ještě i dnes některé vlády přesvědčovat o 

tom, jak je zásadní vztah mezi bezplatným povinným školstvím a eliminací 

dětské práce (a že z toho pro stát budou plynout i socio-ekonomické 

přínosy).105  

Mnohé rozvojové státy se, i díky podnětům zvenčí, snaží o redukci dětské 

práce. A ukazuje se, že tyto snahy jsou opravdu zároveň krokem v eliminaci 

překážek vzdělání. Některé státy již například podnikly kroky k zpřístupnění 

vzdělání pomocí zrušení školních poplatků a programů, kdy se chudým 

rodinám vyplácí peníze nahrazující dětské výdělky. Tyto státy zaznamenaly 

výrazný vzrůst počtu dětí, které začaly navštěvovat školu a společně s tím také 

pokles počtu pracujících dětí.106 Pokrok, který se děje v zpřístupňování 

základního vzdělávání (ideálně zavedením bezplatné školní docházky), má 

tedy zase dopad na vymýcení dětské práce a v důsledku vede k omezování 

chudoby, neboť zlepšuje podmínky na trhu práce. Rušením dětské práce totiž 

dochází na pracovním trhu k poptávce po dospělých pracovnících (i ženách), a 

tito pracovníci pak mohou žádat vyšší plat než děti. Rodiče, kteří získají 

zaměstnání po dříve pracujících dětech, si pak mohou dovolit za vydělané 

peníze poslat dítě do školy.  

 

 

4.5.2 Příklady propojení boje proti dětské prací a za zpřístupnění vzdělání 

Pozitivním příkladem je postup organizací UNICEF a ILO, které společně s 

brazilskou vládou spustily projekt pro návrat dětí do škol. V Brazílií je stále 

mnoho dětí, jež musí pracovat, aby přispěly do rodinného rozpočtu. Díky 

                                                 
105    Accelerating action against child labour, 2010 str 51 
106    Accelerating action against child labour, 2010 str 53 
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Programu „Bolsa Escola“ (Školní stipendium) jsou rodinám poskytovány 

peníze a naturálie, které tak nahrazují příjem z práce dětí.107  

Dalším pozitivním příkladem, kdy se povedlo omezit dětskou práci a 

zároveň přivést děti do škol, byl projekt, v němž v roce 2005 začalo 

spolupracovat několik nizozemských neziskových organizací,  koalice několika 

indických odborových organizací a místní samosprávy. V Indii existuje státní 

program, který nabízí přivýdělek v komunitních projektech veřejných prací.    

O něm ale většina chudých lidí vůbec neví. Výše zmíněné organizace nabídly 

v několika regionech pomoc se zapojením do státních programů, ale výměnou 

za to, že rodiče pošlou své děti do škol. Nejlepších výsledků bylo dosaženo 

v oblastech produkce bavlníkového semene, kde 90% veškeré pracovní síly ve 

zdraví ohrožujících podmínkách tvořily děti.  Díky snahám organizací, odborů 

a místní samosprávy vznikl balík opatření, který nakonec děti z polí stáhl. Byly 

postaveny či opraveny školy a navíc ještě vznikla rehabilitační centra 

připravující děti na přechod z práce do školy. Dokonce se povedlo rozšířit 

program bezplatných obědů jak na základní, tak na střední školy. Veřejnost 

byla informována prostřednictvím osvětové kampaně o škodlivosti dětské 

práce na zdraví a budoucnost dětí. Za čtyři roky po začátku projektu bylo do 

škol z polí přesunuto 90% dětí (zatímco v regionech bez těchto akcí se počet 

pracujících dětí nijak nezměnil). Tento úspěch měl ale ještě pokračování v tom, 

že po odchodu dětí z polí tu vzrostla poptávka po pracovní síle a práci zde 

dostali dospělí, ale za dvojnásobný plat. Tito dospělí pracovníci, s podporou 

pomocných organizací, si dokonce vymohli, kromě zvýšeného platu, také lepší 

pracovní podmínky. Jejich vyšší příjem oživil místní ekonomiku a vnikla tak i 

nová pracovní místa. Zvýšila se tedy i životní úroveň místních lidí a snížila 

migrace do měst.108  

Na tomto příkladu se ukazuje potřeba spolupráce na různých úrovních a 

samozřejmě také dobrá vůle a iniciativa všech zúčastněných. 

  

                                                 
107    Vše co jste chtěli vědět o OSN, str. 55 
108   T. Tožička a kol. Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby, str.79: 978-80-260-

0352-6 
 



 

61 

5. Sponzorování dětí  

 
Jednou z cest podpory vzdělávání dětí z rozvojových zemí jsou projekty 

finanční podpory jejich vzdělání. Tyto projekty, v nichž lidé z rozvinutých 

zemí sponzorují vzdělání dětí z rozvojových zemí, existují  již od třicátých let 

minulého století a v dnešní době je poskytují desítky neziskových organizací 

z mnoha států vyspělého světa. Jsou hlavní formou přímé rozvojové pomoci, 

kdy jednotlivec či podobně smýšlející skupina lidí prostřednictvím neziskové 

organizace pravidelně hradí výdaje na vzdělání dětí, jež by bez této pomoci 

nemohly do školy zpravidla nastoupit.  

Cílem těchto projektů je tedy umožnit dětem získat vzdělání, popřípadě i 

zdravotní péči a pomoci jim k samostatnosti a soběstačnosti. Zároveň se díky 

této formě zpravidla podpoří rodina sponzorovaného dítěte i místní komunita. 

Mnoho organizací, které tento typ rozvojové pomoci nabízí, se navíc zabývá 

ještě dalšími aktivitami zaměřenými na rozvoj komunity.  

Do dnešní doby tak bylo podpořeno vzdělání už více jak 3,5 milionů dětí – 

a to je číslo, které zahrnuje údaje jen z osmi největších zahraničních organizací, 

jež se této formě pomoci věnují.109  To ročně představuje přes 1,6 miliardy 

dolarů investovaných do vzdělání dětí z rozvojových zemí a jen za posledních 

dvacet let to je částka přesahující 30 miliard dolarů. Mezi největšími zahraniční 

organizace, které se touto formou pomoci zabývají, patří Save the Children, 

World Vision, Plan USA, Christian Children's Fund, Children International, 

SOS, Food for the Hungry a další.  

V zahraničí se pro tyto programy užívá nejčastěji označení sponzorování 

dítěte (child sponzorship) a v naší zemi se vžilo nejčastěji označení „adopce na 

dálku“. Tento název je však oprávněna používat pouze Charita Česká 

republika, která ho má registrovaný jako ochrannou známku u Úřadu 

průmyslového vlastnictví. Nicméně je možné se s tímto názvem setkat 

například v médiích, která ho zřejmě nevědomky používají jako souhrnné 

                                                 

109   B. Wydick a kol., Does Child Sponsorship Work?, 2009 
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označení pro projekty založené na stejné myšlence. Dokonce i několik dalších 

organizací, které se zprostředkováním sponzoringu u nás zabývají, používají 

různé modifikace tohoto názvu. Abych se vyhnula používání označení adopce 

na dálku i pro projekty jiných organizací, budu (kromě aktivit Charity ČR) 

používat termín „sponzorování“. 

 

 

5.1 Sponzorování dětí prostřednictvím českých organizací  

 
U nás se těmito programy zabývá od roku 1993 již zmiňovaná Charita Česká 

republika, která projekty Adopce na dálku® zajišťuje prostřednictvím svých 

diecézních a arcidiecézních charit. Celkově Charita ČR prostřednictvím 

Adopce na dálku® podpořila přibližně 35 tisíc dětí. Z toho prostřednictvím 

Arcidiecézní charity Praha bylo zajištěno vzdělání a další pomoc pro více jak 

30 tisíc dětí z těchto zemí: Indie, Uganda, Zambie, Konžská demokratická 

republika, Bělorusko, Thajsko.110  

 

Další arci/diecéze Charity ČR zajišťují projekt Adopce na dálku® v těchto 

zemích: 

- Diecézní charita Hradec Králové:  projekt Adopce na dálku® v Indii  

- Diecézní charita Plzeň: projekt Adopce na dálku® v Bolívii, 

Paraguayi 

- Arcidiecézní charita Olomouc:  projekt Adopce na dálku® na Haiti 

- Diecézní charita ostravsko-opavská: projekt Adopce na dálku® na 

Ukrajině 

- Diecézní charita České Budějovice: projekt Adopce na dálku® 

v Bělorusku a  Zimbabwe 

- Oblastní charita Znojmo: projekt Adopce na dálku® na Ukrajině 

 

                                                 

110   Arcidiecézní charita Praha, Adopce na dálku® 
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Každá z těchto diecézí a arcidiecézí má kromě projektu adopce na dálku ještě 

další rozvojové programy. Konkrétně vzdělání podporuje například 

Arcidiecézní charita Praha v rozvojových zemích ještě dalšími programy – 

kupříkladu prostřednictvím kurzů pro mladé lidi a pro dospělé, stavbou, 

opravami a vybavování základních a odborných škol i různých vzdělávacích 

center. 

 

 

5.1.1 Další aktivity Arcidiecézní charity Praha v rámci rozvojové pomoci 

K aktivitám, kterými se Arcidiecézní charita Praha v rámci své rozvojové 

pomoci zabývá patří: 

- komunitní programy (formou osvěty, zdravotní prevence, podporou 

zakládání svépomocných skupin, podporou podnikání, poskytováním 

drobných půjček, stavbou komunitních center užívaných pro vzdělávání 

a setkávání komunit) 

 

- zdravotní péče a preventivní programy, boj proti chorobě 

HIV/AIDS 

tyto projekty jsou zaměřeny na osvětové aktivity v prevenci šíření 

choroby HIV a jsou cíleny na rizikové skupiny obyvatel, školy  a 

komunity, dále sem patří bezplatné testování, prevence přenosu této 

choroby z matky na dítě a podpora dětí i dospělých, kteří jsou již 

nakaženi. 

 

- boj proti dětské práci 

sem patří například vzdělávací kursy na pro děti, které se dosud 

nemohly vzdělávat 

 

- humanitární pomoc 

v případě různých katastrof může arcidiecézní charita účinně pomáhat 

díky své spolupráci s partnerskými organizacemi a poskytnout pomoc 

nejpotřebnějším  
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5.1.2 Další české organizace, které se zabývají sponzorováním dětí 

Mezi další české organizace, jejichž prostřednictvím je možno sponzorovat 

vzdělání konkrétních  dětí patří:  

 

Občanské sdružení ADRA: projekt „Adresné dárcovství“ v rámci programu 

BangBaby pro děti v Bangladéši. Kromě klasického sponzorování vzdělání dětí 

na křesťanských školách tento projekt pomáhá plošně podporovat několik škol 

v chudinských slumech. Vedle vzdělání tyto projekty zajišťují dětem a jejich 

rodinám podporu i v oblasti potravinové pomoci či lékařské péče a dále 

rekonstrukce školních prostor či zkvalitnění zdrojů pitné vody na školách.111  

 

Pro-contact: projekt „Adopce“. Projekt zajišťuje sponzorování vzdělání dětí 

v Guineji. Kromě nákladů spojených se školní docházkou je dětem hrazena i 

potřebná zdravotní péče. Sdružení Pro-contact podporuje vzdělávání dětí ještě 

dodáváním knih a učebnic do studentské knihovny a chystá stavbu základní 

školy v rámci projektu „Pod africkým sluncem“.112 

 

 

Nadační fond Inka: projekt „Sonkoča“. Jde o sponzorování talentovaných 

studentů z prostředí extrémní chudoby poskytováním prospěchových stipendií 

na školách v Peru. Mnozí z nich už studia dokončili a již pracují jako vesničtí 

lékaři, zubaři, atd. Nadační fond Inka dále provozuje několik kulturně-

vzdělávacích center s dílnami (například pletení a šití), knihovnami a 

doučováním.113 

  

 

Občanské sdružení Centrum Dialog: projekt „Adopce afrických dětí“ – 

projekt je zaměřen na sponzorování vzdělání dětí v Beninu, Guinei a Keni. 

V projektu jsou sponzorovány děti na základních, středních i vysokých 

školách. Vedle poplatků za školné jsou dětem hrazeny i výdaje za uniformy a 

                                                 
111

   Adra, 2011 
112    Pro-contact, 2011 
113    Nadační fond Inka, 2012 
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učební pomůcky. Kromě této činnosti sdružení zřídilo za pomoci dobrovolníků 

několik humanistických škol, v nichž je poskytováno vzdělání dětem, které by 

jej jinak nemohly získat. Je zde vybíráno velmi nízké školné a část dětí ve 

velmi tíživých podmínkách je od placení zcela osvobozena. V těchto školách 

fungují v odpoledních hodinách též kurzy alfabetizace pro dospělé a kroužky 

pro děti. Dále sdružení pořádá řemeslné kursy pro mladé lidi, kteří neumí 

žádné řemeslo. Jedná se především o kurzy šití, krejčovství, výroba tradičních 

předmětů a suvenýrů, kurzy pro mechaniky atd.  Mezi činnosti tohoto sdružení 

patří též zemědělské a zdravotní projekty, centra naděje pro děti ulice atd. 114 

 

Občanské sdružení Centrum narovinu: Projekt „Adopce afrických dětí na 

dálku“. Jde o sponzorování dětí z Keni. V Keni sice bylo od roku 2003 zrušeno 

školné, povinnost si hradit uniformu a školní potřeby nadále přetrvává a to je 

stále pro dost rodin velkou překážkou. Z finanční podpory od sponzora jsou 

tedy hrazeny školní pomůcky a uniforma a nakupovány věci, které ulehčují 

dětem a jejich rodinám život – například moskytiéry, matrace, deky apod. 

Protože jsou státní školy leckde přeplněné a nekvalitní, část dětí chodí do 

soukromých zpoplatněných škol. 115 

 

Občanské sdružení Wontanara: Projekt „Adopce afrických dětí – projekt 

pomoci na dálku“. Jedná se o sponzorování vzdělání dětí v Guineji. Přednostně 

jsou vybírány děti z nejchudších rodin či děti uprchlíků, děti z ulice a 

upřednostňovány jsou dívky. Děti do programu vybírají afričtí koordinátoři, s 

nimiž sdružení spolupracuje. Sdružení také hradí dětem ve škole jedno jídlo 

denně.116 

Občanské sdružení Humanitas Afrika: projekt „Sponzorství“ – zaměřuje se 

na sponzorování vzdělání dětí a mladých lidí v Ghaně a Beninu. Tato činnost je 

organizována na základě partnerství s konkrétními základními a středními 

školami a místními sdruženími rodičů a učitelů. Sdružení také podporuje děti 

                                                 
114    Centrum Dialog, 2011 
115    Centrum narovinu, 2011 
116    Wontarana,2010 
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ze sirotčince ve slumu v Nairobi, v Keni. Sdružení Humanitas Afrika 

prostřednictvím veřejných sbírek také podporuje projekty zaměřené na 

vzdělávání dívek a žen v Ghaně a Burkině Faso (prostřednictvím vzdělávacího 

modulu při středních školách zaměřeného na počítačovou gramotnost a 

kvalifikaci v administrativní oblasti a výstavbou ženského centra, v němž bude 

učňovská dílna pro švadleny.) 117 

 

 

Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri: projekt „Adopce 

srdce“. Jedná se o sponzorování vzdělání sirotků a polosirotků ve Rwandě a 

Kongu, kteří vzešly z občanské války. Místními partnery, kteří pomoc v zemi 

koordinují, jsou polské a italské misionářky a místní kněží ve farnostech.118 

 

 

Nadace Mezinárodní potřeby: projekt „Dálková adopce PLUS®“. 

Sponzorování vzdělávání dětí ze Severní Indie, Srí Lanky, Filipín, Ugandy, 

Nepálu. V Nepálu projekt sponzoruje jak děti na základních školách, tak 

studenty z biblických škol. V rámci tohoto projektu je možno hradit jen 

poloviční částky a nadace se snaží pro konkrétní dítě, které je sponzorováno 

jen poloviční částkou, najít dalšího sponzora, jenž by hradil druhou polovinu 

potřebné částky. Jednu sedminu z přijatých peněz od sponzorů používá nadace 

na podporu křesťanských aktivit a misijních pracovníků v dané zemi. Slovo 

Plus v názvu znamená, že se nadace snaží kromě vzdělání seznámit děti 

s křesťanskými hodnotami. Tato nadace je součástí mezinárodní sítě              

I.N. Network a v jejím rámci se zabývá rozsáhlými misijními aktivitami.119  

 

 

Občanské sdružení M.O.S.T.: projekt "Kmotrovství na dálku". Jedná se o 

sponzorování vzdělání tibetských uprchlíků žijících v indických Himalájích – 

především dětí a buddhistických mnichů. Pomoci se jim dostává ale i nákupem 

jídla, ošacení, léků a k zajištění ubytování. Sdružení také v indickém státě 

                                                 
117   Humanitas Afrika, 2012 
118    Maitri, 2008 
119    Nadace Mezinárodní potřeby, 2011 
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Himáčalpradéš staví ženskou klášterní školu, jejíž součástí bude škola, malá 

klinika, knihovna a muzeum a podporuje dvě školy v tibetské autonomní 

prefektuře Kandze, jež je součástí čínské provincie S’čchuan.120 

 

 

Občanské sdružení ATMA DO: projekt „Sponzorování“. Jde o sponzorování 

nepálských a tibetských dětí (uprchlíci z Tibetu a druhá generace uprchlíků) a 

studujících mnichů žijících v klášteře Kopan v Nepálu. Z částky je hrazeno 

školné a pomůcky, ubytování pro žáky, oblečení, stravu a případnou lékařskou 

pomoc. Hotovost, kterou sdružení vybere od sponzorů na svůj účet, předává 

osobně představenému kláštera. Toto sdružení nezprostředkovává 

korespondenci mezi dítětem a sponzorem.121  

 

Zajímavý je také menší projekt občanského sdružení Surya, jež postavilo ve 

vesnici Kargyak v indických Himalájích ekologickou školu vytápěnou sluneční 

energií. Důvodem bylo podpořit místní komunitu Tibeťanů. Vzhledem k tomu, 

že v oblasti nebyly žádné školy, děti buď do školy nechodily vůbec nebo 

odcházely daleko do internátní školy a tím se přerušovali vztahy s původní 

rodinou a děti se už domu po studiu nevracely. Nově postavená škola je proto 

zárukou, že dětem se dostane vzdělání blízko jejich domova a to přispěje 

k podpoře této komunity a zabrání odchodům do měst. Sdružení Surya nabízí 

také možnost sponzorovat studium v této škole formou projektu „Adopce 

Surya“, který funguje na podobné bázi jako výše zmíněné projekty. 122 

 

 

  

5.2 Jak sponzorování dětí probíhá  
 

Informace o tom, jak projekty zaměřené na sponzorování dětí probíhají, jsem 

získala jak osobní zkušeností, kterou jsme zmínila v úvodu, dále 

z internetových stránek a informačních materiálů jednotlivých organizací, tak 

                                                 
120    Občanské sdružení M.O.S.T., 2011 
 121   Atma Do, 2011 
122    Surya, 2012 
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prostřednictvím rozhovorů se zástupkyněmi tří organizací (pracovnicí 

Arcidiecézní charity Praha P. Pařízkovou, pracovnicí Centra narovinu             

P. Drozdovou, s ředitelkou Pro-contactu Ing. R.Schreiberovou a její 

dobrovolnou spolupracovnicí Mgr.M.Hokrovou ). 

 Sponzorování vzdělávání dětí z rozvojových zemí je u nás, po vzoru 

zahraničních organizací, založeno na solidaritě lidí z rozvinutého světa. Ti 

prostřednictvím nějaké neziskové organizace posílají pravidelnou finanční 

podporu, jež je určena na hrazení nákladů spojených se školní docházkou 

konkrétního dítěte (zpravidla se hradí povinné školné, popřípadě poplatky za 

kvalitnější soukromou školu, uniforma, školní potřeby, zdravotní péče atd.). 

Děti zapojené do těchto projektů pochází z natolik  chudých poměrů, že by bez 

této pomoci neměly ke vzdělání přístup (rodiče či jejich zástupci jsou velmi 

chudí nebo je dítě sirotek). Z větší části je přes tyto projekty hrazena základní 

školní docházka, popřípadě je možno hradit i střední či vysokou školu. Roční 

náklady za jedno dítě se mezi jednotlivými organizacemi trochu liší a jsou 

závislé na tom, z jaké země dítě pochází a jaký stupeň školy navštěvuje. Velmi 

pozitivním trendem, jak u zahraničních, tak už i tuzemských organizací, které 

se touto formou pomoci zabývají je, že se kromě tohoto sponzorování vzdělání 

věnují různým dalším aktivitám zaměřených na rozvoj komunity ( ty jsem 

nastínila v oddíle 5.1.1)  

Organizace, jež se sponzorováním zabývají, spolupracují většinou 

v cílových zemích s různými místními organizacemi nebo alespoň místní 

pracovníky, kteří nejlépe znají místní komunitu a její problémy a zajišťují 

administrativní chod programu – vybírají konkrétní děti, vyřizují platby za 

školné nebo další poplatky (nákup uniforem, nákup školních potřeb, platby za 

školné či povinné zkoušky, popřípadě zdravotní péči a jídlo ve škole apod.), 

pomáhají dětem s korespondencí sponzorovi atd. Určitá část peněz, které 

sponzor posílá, putuje tedy  také na provoz partnerské organizace, ale není 

výjimkou, že někteří místní pracovníci pracují pro partnerské organizace 

zdarma jako dobrovolníci. Organizace v ČR fungují většinou spíše jako 

správce a kontrolor fungování projektu a samozřejmě mají hlavní roli v hledání 

sponzorů a komunikací s nimi. Také přeposílají peníze od sponzorů většinou na 

účet v partnerské organizaci (tou může být i konkrétní škola). Peníze se nikdy 
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nepředávají rodičům dětí, aby se zajistilo, že peníze budou určitě použity na 

vzdělání dítěte. 

Zástupci českých organizaci se do těchto zemí přijíždí pravidelně  

setkat s pracovníky partnerské organizace, což je důležité jak pro spolupráci 

tak pro určitou kontrolu fungování projektu. 

 

5.2.1 Proces podpory 

Pokud se jednotlivec nebo skupina lidí rozhodne sponzorovat vzdělání  

nějakého dítěte z rozvojových zemí (popřípadě z bývalých sovětských 

republik), je cesta, jak to provést, vcelku jednoduchá. Nejprve si vybere 

organizaci, přes níž chce pomoci a pak si (zpravidla v databázi na jejích 

internetových stránkách či v kanceláři) vybere a „zarezervuje“ dítě, jehož 

vzdělání chce sponzorovat. V této databázi jsou většinou jen základní údaje o 

dětech jako je jméno, pohlaví, věk. Někdy organizace připojí i informace o 

zálibách dítěte a jeho rodinné situaci. Kriteriem pro výběr dítěte do databáze je 

zpravidla sociální a ekonomická potřebnost rodiny, v níž dítě žije a její souhlas. 

Děti jsou do projektů zařazovány v různém věku a různé části vzdělávacího 

procesu. Někdy se i stává, že dítě je do projektu zapojeno poté, jež do školy už 

chodilo, ale z nějakých důvodů hrozí, že by z ní muselo odejít. Také je dost 

časté, že jsou do projektu zařazovány děti, které už téměř dětmi nejsou – 

„dětem“ může být třeba již 15 let a díky přijetí do projektu mají až v tomto 

věku poprvé možnost usednout do školních lavic. Některé organizace 

zdůrazňují, že do jejich projektu jsou děti vybírány podle potřebnosti a míry 

znevýhodnění a ne podle pohlaví či náboženské příslušnosti.  

Během několika dnů od rezervace dostane zájemce potvrzení o proběhlé 

rezervaci a údaje potřebné k platbě. Po uskutečnění platby mu organizace zašle 

bližší informace o vybraném dítěti a také kontaktní adresu, přes níž lze dítěti 

psát. Zpravidla je délka podpory stanovena minimálně na 1 rok, ale ideální je 

pochopitelně délka po celou základní docházku dítěte. Pokud pro sponzora 

není možné dále v platbách pokračovat, snaží se organizace pro dítě nalézt 

někoho jiného. Jestliže je sponzor ochoten ve sponzorování dítěte pokračovat i 

po ukončení základní školní docházky (a také dítě chce a může pokračovat), je 

možno hradit i vyšší stupeň vzdělání, které je ale dražší než na základním 

stupni. Ceny se mohou lišit o více jak polovinu. (vzdělávací systémy se 



 

70 

samozřejmě liší počtem let apod., ale zhruba se dá říci, že po základní škole 

může dítě, stejně jako u nás, nastoupit na střední školu a pak pokračovat na 

vyšší odborné škole či v akademickém vzdělání. Častější cestou po základní 

škole, popřípadě střední škole, je jít se učit nějakému řemeslu) . 

Sponzor má většinou možnost si s dítětem 2-3 ročně psát. Nedostane však 

přímou adresu bydliště „svého“ dítěte, nýbrž dopisy posílá přes zprostředkující 

organizaci. Ta dopisy od všech sponzorů odesílá zpravidla všechny najednou. 

Děti píší dopisy většinou s pomocí sociálního pracovníka místní organizace a  

dopisy se pak zas odešlou hromadně do české organizace, která je přeposílá 

jednotlivým sponzorům. Pokud má sponzor zájem, může poslat nějakou 

finanční částku navíc, ta je buď uložena na účet konkrétního dítěte nebo dána 

do společného fondu, z nějž se hradí například dárky pro děti zapojené do 

projektu nebo školné za děti, jejichž sponzoři od projektu odstoupili. 

 Dopisy, které dítě píše, jsou psány v rodném jazyce. Pokud dítě umí 

například anglicky nebo francouzsky, píše dopis v tomto jazyce. Ve většině 

případů jsou ale dopisy překládány sociálními pracovníky v partnerské 

organizaci či pracovníky české organizace. Kromě dopisu dostává sponzor 

zpravidla také informace o prospěchu dítěte a někdy i aktuální fotografii.  

Finance, jež sponzor posílá, nejsou použity na potřeby dítěte v plné výši. 

Organizace, která tuto podporu zprostředkuje, potřebuje samozřejmě také 

zdroje, z nichž hradí svůj provoz. Například Charita Česká republika používá 

93% z této částky na „náklady spojené s realizací projektu“123 a 7% z částky, 

již od sponzorů příjme, používá na „nepřímé náklady a rezervy“. To znamená, 

že ani oněch 93% z částky od sponzora nejde pouze onomu konkrétnímu dítěti, 

ale je rozděleno „zejména na vzdělávání, osvětu, mimoškolní aktivity zdravotní 

péči všech do programu registrovaných dětí, včetně těch, jejichž podporu dárce 

ukončil či které na svého dárce teprve čekají. Rovněž jsou podporovány další 

rozvojové, komunitní, zdravotnické, zemědělské a další projekty podle 

rozhodnutí Charity Praha a partnerské organizace v cílové zemi“.  

Každá organizace má částku, která jde na provoz zajištění projektu jinak 

stanovenou. Například Centrum narovinu používá na organizační zajištění 

                                                 
123   Arcidiecézní charita Praha, Pravidla a podmínky, 2012 
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svého projektu Adopce afrických dětí 25 % a 75 % z částky jde přímo na  

konkrétní dítě (tj. na školní poplatky, uniformu, učebnice atd.).124  

 

 

5.2.2 Podmínky a pravidla projektů– korespondence a návštěvy 

Podmínky a pravidla projektů různých organizací se v mnoha částech podobají. 

Výjimečně podrobně je má rozpracovány Arcidiecézní charita Praha. Ta má 

s poskytování tohoto programu již dlouhodobé zkušenosti a proto se ve 

svých informačních materiálech snaží předcházet různých nepochopením. 

Právě na základě různých špatných zkušeností a nedorozumění charita důrazně 

upozorňuje, že „osobní citové vazby mezi dárcem a dítětem nejsou cílem 

programu“.125 Uvedu zde jaké má podmínky právě tato organizace: 

 

Korespondence: charita zdůrazňuje, že cílem programu je osamostatnění se 

dítěte a proto by neměla korespondence být prostředkem k navázání silných 

citových vazeb. Charita apeluje na sponzory, aby toto měli na paměti a snažili 

se v korespondenci vyhnout povzbuzování dítěte v nerealistických očekáváních 

apod. Charita také upozorňuje, že děti pochází z jiného prostředí a psaní dopisů 

je pro ně většinou neobvyklé a ani nejsou zvyklé psát o svých pocitech a 

prožitcích, takže sponzor by měl být připraven na jiný druh korespondence než 

je zvyklý. Charita sponzory žádá, aby neposílali žádné věcné a finanční dary 

ani nevybízeli dítě, ať si napíše, co by si přálo. Sponzor by neměl v žádném 

případě slibovat ani pozvání do ČR. Charita se těmito opatřeními chce vyhnout 

budování nerealistických očekávání a vytvářením závislosti. Dopisy jsou 

zásadně přeposílány přes organizaci, sponzoři nedostávají adresu konkrétního 

dítěte a ani dítě či jeho rodina nemá na sponzora kontakt – to je z důvodu 

ochrany soukromí a prevence nevhodného obsahu. Po ukončení programu – ať 

předčasném či řádném, končí i možnost korespondence mezi sponzorem a 

dítětem. 

 

Osobní návštěvy : Návštěvám dítěte se některé organizace nebrání, jiné je 

příliš nedoporučují, stejně jako Arcidiecézní charita Praha. Je to z důvodu 
                                                 
124   Centrum narovinu, 2011  
125    Arcidiecézní charita Praha, 2012 
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možných negativních dopadů na dítě a jeho rodinu a také na jejich postavení 

v komunitě. Navíc upozorňuje, že tyto návštěvy časově zatěžují místní 

partnerskou organizaci. Pokud se sponzor rozhodne „porušit pravidla 

rozvojové spolupráce“126 a chce dítě navštívit, měl by alespoň dodržet 

pravidla: dát vědět o svém záměru minimálně 2 měsíce dopředu, aby Charita  

měla čas kontaktovat partnerskou organizaci, návštěvu domluvit a zajistit 

místního sociálního pracovníka, jenž bude setkání přítomen a popřípadě sníží 

negativní dopad této návštěvy ve vesnici. K zorganizování návštěvě dítěte 

v České republice se Charita (i ostatní organizace), z důvodu negativního 

dopadu na dítě, staví spíše zamítavě.  

 

Ukončení programu: Předčasně bývá program ukončen ze strany sponzora 

nejčastěji z finančních důvodů. Ze strany dítěte jsou nejčastějšími důvody 

k předčasnému ukončení: „odstěhování rodiny mimo dosah programu, svatba 

nebo těhotenství, ztráta zájmu o studium,  závažné porušení pravidel 

programu“.127 

Arcidiecézní charita Praha zdůrazňuje, že i krátkodobé zapojení dítěte do 

programu má smysl. I jen 1 rok strávený ve škole má pro něj přínos. 

V následující části se pokusím nastínit, jak projekty sponzorování vidí 

přímo sponzoři. 

 

 

5.3 Rozhovory se sponzory 

 
Oslovila jsem několik lidí, o nichž mi bylo známo, že sponzorují 

prostřednictvím různých organizací a ti mne potom zkontaktovali s dalšími 

sponzory. Celkem jsem vedla strukturované rozhovory se šesti sponzory. 

Rozhovory probíhaly na pracovištích sponzorek a se svolením sponzorů jsem 

rozhovory nahrávala na diktafon. Každý trval přibližně 45–60 minut. Tito 

vybraní sponzoři sponzorují vzdělání dětí prostřednictvím různých organizací. 

Tři z nich mají vlastní děti. Jedna sponzorka se se „svým“ sponzorovaným 

                                                 
126    Arcidiecézní charita Praha, 2012 
127   Arcidiecézní charita Praha, 2012 
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dítětem setkala osobně. Tři ze sponzorů sponzorují přes Arcidiecézní charitu 

Praha, jeden přes Centrum narovinu, jeden přes Pro-contact a jeden přes 

Nadační fond Inka. Tři ze sponzorů sponzorují každý jedno dítě a tři sponzoři 

sponzorují každý více dětí (jedna ze sponzorek sponzoruje dokonce celkem 

osm dětí). Sponzorované děti jsou z různých zemí (Indie, různé státy Afriky, 

Peru). Některé jsou zatím na základních školách a jsou mezi nimi i děti, které 

jsou už na středních školách. 

Dopředu jsem si připravila okruh otázek, jejichž prostřednictvím jsem si 

chtěla udělat představu o tom: 

- jaké důvody vedou sponzory k pomoci potřebným 

- proč si vybraly právě tuto formu pomoci 

- podle čeho si vybírali konkrétní děti ke sponzorování 

- jak probíhá korespondence a zda by se chtěli s dítětem setkat 

- jaké mají za dobu svého sponzorství zkušenosti 

s těmito projekty a se zprostředkujícími organizacemi  

- jaké vidí přínosy a rizika těchto projektů 

- zda se pohled sponzorů na projekty či organizace za dobu 

zapojení do projektu nějakým způsobem změnil 

 

 

5.3.1 Výsledná zjištění z rozhovorů se sponzory 

Z rozhovorů se sponzory vyplynuly celkově velmi pozitivní postoje 

k projektům sponzorování dětí a i k organizacím, jež je poskytují. Všichni 

sponzoři se shodli na tom, že je projekty oslovily svou adresností – tedy tím, že 

je viditelné komu a jak pomohou. Jiné formy pomoci je většinou neoslovily 

natolik, aby byli ochotní věnovat tak vysokou sumu jako na sponzorování dětí.  

Tyto postoje samozřejmě nemohu zevšeobecňovat na všechny sponzory, 

protože nejsou výsledkem kvalitativního výzkumu. Uvědomuji si, že pokud 

bych se rozhodla pro kvalitativní či kvantitativní výzkum že bych 

pravděpodobně zaznamenala i více různorodějších postojů a zkušeností. 

Výzkum jsem však neměla v úmyslu zpracovávat.  

Rozhovory mi spíše posloužily k prohloubení vědomostí o fungování 

projektů sponzorování a naznačily, jak je sponzoři hodnotí, jaké mají s nimi 
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zkušenosti a jaké v nich vidí přínosy pro sebe, pro sponzorované děti a v čem 

spatřují úskalí.  

Kritiku jsem zaznamenala u dvou sponzorů. Jedna sponzorka kvůli své 

nespokojenosti s hospodařením jedné konkrétní organizace ji změnila za jinou. 

Tematikou těchto projektů se sama důkladně zabývá a pracovala i jako 

dobrovolný koordinátor této pomoci. Zmínila proto problematické oblasti, jež 

jsou s těmito projekty často spojovány (např. šíření víry, využívání financí na 

jiné účely než je uváděno, problematičnost důvěry v partnerské organizace a ve 

spolehlivost místních pracovníků apod.) a jimž se lze, podle jejího názoru, 

vyhnout pečlivým výběrem organizace. Druhá sponzorka je nespokojená s 

podobou korespondence, z níž je patrné, že dopisy jsou diktovány pracovníky 

partnerské organizace. Dále má nejasnosti ohledně kvality výuky – vadí jí, že 

sponzorované dítě stále píše v rodném jazyce a neumí napsat samo pár vět 

anglicky, ačkoli se anglicky učí na škole již osm let. Má proto otazníky, proč 

dítě chodí na placenou soukromou školu, která by, podle tvrzení české 

organizace, měla být kvalitnější než bezplatná státní a přitom se to na 

vědomostech „jejího“ dítěte příliš neodráží…Bohužel na tyto otázky dostala 

místo jasných odpovědí brožuru. 

Přes tyto výtky ale nakonec i tyto sponzorky hodnotí tuto formu pomoci 

jako pozitivní a smysluplnou za podmínky, že ji zprostředkovává důvěryhodná 

organizace. 

Stručně nyní shrnu odpovědi na okruhy otázek: 

 

Jaké důvody vedou sponzory k pomoci potřebným?:  

 

- postoje že je potřeba dělat něco smysluplného 

- potřeba někomu pomáhat 

- postoje, že pomoc je přirozená 

- pro dobrý pocit, že jsem alespoň trochu pomohl 

- „je potřeba pomoci lidem, kteří se nemají tak jako my“ 

- sponzoři, kteří mají své vlastní děti udávali jako důvod, že chtějí svým 

příkladem vést své děti k solidaritě a přiblížit jim podmínky, v nichž 

žijí chudí lidé 
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Proč si sponzoři vybrali právě tuto formu pomoci?: 

 

- protože to je konkrétní pomoc konkrétnímu člověku 

- smyslem této pomoci je podpora vzdělání, které má pro všechny 

dotazované sponzory vysokou hodnotu 

- očekávání, že vzdělání dětem pomůže k lepší budoucnosti 

- díky školní docházce nebudou děti moci pracovat a budou trávit svůj 

čas smysluplněji 

- je to pomoc dětem, které jsou velmi zranitelné 

- možnost podpořit znevýhodněné dívky (aby nebyly v budoucnu tolik 

závislé na svých mužích) 

- „chtěli jsme přispět na správnou věc“ 

- u této pomoci jsou vidět výsledky a je vidět kam jdou peníze 

- „jako jednotlivec toho nemohu udělat mnoho, tato pomoc je maximum, 

jak mohu někomu chudému pomoci“ 

 

 

 

Podle čeho si sponzoři vybírali konkrétní děti ke sponzorování?: 

 

- u většiny sponzorů výběr probíhal na základě úvahy, které dítě je 

nejpotřebnější 

- „rozhodně jsme nevybíraly podle vzhledu“ 

- „nechali jsme výběr na organizaci“ 

 

 

 

Jak probíhá korespondence a chtěli by se sponzoři s dítětem setkat?: 

 

- sponzorka, která sponzoruje 8 dětí, korespondenci s dětmi z časových 

důvodů vůbec nevede 

- většina sponzorů poukazovala na to, že je patrné, že s dopisy dětem 

pomáhá někdo dospělý, ale tento fakt jim nijak nevadí a chápou, že je 

pro děti těžké psát někomu cizímu. Jedna sponzorka je nespokojená, že 
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dítě píše nepřiměřeně věku a je tedy jasné, že dítěti je dopis diktován. 

Především jí vadí, že dítě stále nepíše anglicky, ačkoli má angličtinu ve 

škole již několikátý rok – je to pro ni známka špatné výuky, kterou 

navíc sponzorka hradí. Se sponzorováním ale kvůli tomu nechce 

přestat, záleží ji na sponzorovaném dítěti. Jak jsem zmínila výše, tato 

sponzorka si stěžuje na nedostatečnou komunikaci s organizací 

- až na jednoho sponzora, který se s dítětem setkal a hodnotí setkání 

pozitivně se ostatní sponzoři s dětmi setkat nechtějí. Zdůrazňují, že 

rozhodně od dítěte neočekávají prokazování vděku. Jeden sponzor 

poukazuje na to, že by takové setkání nemuselo být pro dítě žádným 

přínosem, spíše naopak 

 

 

 

Jaké mají sponzoři za dobu svého sponzorství zkušenosti s těmito projekty a 

se zprostředkujícími organizacemi? : 

 

- jedna sponzorka změnila organizaci, kvůli své nedůvěře k nakládání 

s penězi od sponzorů (organizace jí prý nebyla schopna uspokojivě 

doložit, na co přesně jsou peníze použity) 

- jedna sponzorka je částečně nespokojená s nedostatečnou komunikací 

ze strany organizace, která jí nevysvětlila otázky ohledně rozdílné 

kvality soukromých a státních škol a poukazuje na korespondenci, která 

není jen dílem sponzorovaného dítěte 

- tři sponzoři poukazují na profesionalitu týkající se komunikace 

organizací se sponzory – kladně hodnotí setkání sponzorů a informační 

materiály, které od organizace dostávají 

- i přes výtky sponzoři hodnotí projekty i organizace pozitivně. Práci 

organizací považují až na výjimky za velmi profesionální a jsou s nimi 

spokojeni. 
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Jaké vidí sponzoři  přínosy a rizika v těchto projektech?: 

 

Přínosy, které sponzoři v projektech spatřují se často kryjí s důvody, proč si 

vybrali právě tuto formu pomoci.  

 

Nejčastěji jmenují tyto přínosy: 

 

- pomoc se dostane opravdu potřebným dětem, jež by bez ní nemohli do 

školy chodit 

- dítě dostane vzdělání, které mu nikdo nemůže vzít 

- dítě má větší šance se umět o sebe postarat a mít pak v životě méně 

existenčních starostí 

- díky školní docházce nemůže dítě pracovat nebo být bez dozoru. Má 

proto příležitost k rozvoji a šanci na lepší dětství 

- dítě kromě vzdělání dostane také zdravotní péči, stravu během školného 

dne a jiné potřebné věci 

- přínos je oboustranný, pro sponzora i dítě, popřípadě i pro jeho rodinu a 

komunitu 

- sponzorství má pozitivní dopad i při výchově dětí sponzorů – ty mají 

příležitost dozvědět se více o rozdílné kultuře a životních podmínkách. 

Tím se může učit empatii a solidaritě 

 

 

Rizika: 

 

- většina sponzorů zmínila, že jsou jim známy kritické poznámky na 

adresu sponzorování, ale že je to od této formy pomoci neodradilo a jen 

byli pečliví ve výběru organizace, jíž důvěřují 

- tři sponzoři poukázali na fakt, že nelze mít stoprocentní jistotu, jak je 

s penězi od nich přesně nakládáno, ale znovu vyjádřili důvěru, že 

organizace peníze nevyužívá jinak než hlásá.  

- dva sponzoři jmenovali jako známou námitku to, že dítě, které je 

sponzorováno, může být pro sourozence a okolí terčem závisti, ale 

osobně se nedomnívají, že tomu tak ve skutečnosti je. Poukazují na to, 
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že v chudých zemích je časté, že ten, komu se vede, podporuje pak 

celou rodinu 

-  dva sponzoři poukazují na to, že by dítě mohlo být eventuálně 

poškozováno například „neuvědomělými“ sponzory, ale zdůrazňují, že 

od organizací byli poučeni co psát v dopisech a co nedělat 

- sponzoři shodně poukazují na fakt, že nemohou mít stoprocentní jistotu, 

že peníze od nich nebudou nějak zneužity (nicméně většina sponzorů 

zdůrazňuje, že má důvěru ve vybrané organizace a v jejich hospodaření. 

Jak jsem zmínila, jedna sponzorka změnila kvůli svému podezření 

organizaci) 

- u křesťanských organizací může docházet k vedení ke křesťanství (dvě 

ze sponzorek řekly, že si kvůli tomu raději vybraly organizaci, která 

zdůrazňuje respekt k místní kultuře a náboženství). Další sponzor 

odpověděl, že ač se sám nehlásí k žádné víře, vybral si křesťanskou 

organizaci, k jejíž práci má důvěru a předpokládá její respekt 

k náboženské příslušnosti sponzorovaných dětí. 

 

 

Změnil se nějakým způsobem pohled sponzorů na projekty či organizace za 

dobu zapojení do projektu?: 

 

- většina sponzorů poukazuje na to, že k organizacím měli už od počátku 

důvěru a jejich pohled se za dobu zapojení do projektu nezměnil ani na 

projekt ani na organizaci 

- většina sponzorů zdůrazňuje, že je zapojení do sponzorských projektů 

obohatilo (mají dobrý pocit z pomoci, dozvěděli se nové věci, například 

o podmínkách v nichž lidé v rozvojových zemích žijí a berou tyto 

projekty jako příležitost k výchově svých dětí) 

- dva sponzoři říkají, že si, více než na začátku uvědomují, že jejich 

peníze mají opravdu moc pomoci a že by sponzorované děti bez této 

pomoci třeba vůbec nemohly získat vzdělání. 

- „mám v organizaci plnou důvěru, je s nimi dobrá komunikace“ 

- „mám pocit, že mé peníze jdou tam, kam patří, neočekávám vděčnost“ 
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Doporučili by sponzoři tuto formu pomoci dál, popřípadě i konkrétní 

organizaci?: 

 

- jedna sponzorka by nedoporučila po svých zkušenostech jednu 

konkrétní organizaci, svou kritiku na další organizace ale nevztahuje  

- všichni ostatní sponzoři by jak projekty sponzorování, tak konkrétní 

organizace s nimiž spolupracují, doporučili dál 

 

 

 

 

5.4 Přínosy a rizika sponzorování dětí 
 

V tomto oddíle shrnu nejčastěji zmiňované přínosy a rizika na adresu projektů 

sponzorování dětí. Budu vycházet především z diskuzí v médiích, výzkumné 

studie a článků, z osobní zkušenosti se sponzorováním a setkáním se 

sponzorovaným dítětem a dále z rozhovorů se sponzory i s pracovníky tří 

organizací, jež sponzorování zprostředkovávají (Arcidiecézní charita Praha, 

Pro-contact, Centrum narovinu). 

 

 
5.4.1 Kritika sponzorování dětí 

V médiích bylo u nás v  minulém roce možno zaznamenat kritiku na adresu 

projektů sponzorování především od ředitelky české pobočky UNICEF– paní 

Pavly Gomby. Ta nejprve v rozhovoru pro Lidové noviny vyjádřila pochyby o 

efektivnosti „adopcí na dálku“ a označila je spíše za aktivitu, jež je „dobrá 

hlavně pro dárce, kteří mají dobrý pocit, že přispívají někomu konkrétnímu na 

konkrétní věc. Z hlediska příjemců to správné není. Víme, že děti, které jsou 

hezčí a vypadají na fotce chytřeji, mají větší šanci než ty s rozpláclým nosem, 

které chytře nevypadají. Není správné, aby do školy chodily jen hezké děti. 

Měly by tam být i ty škaredé“128 

                                                 
128  Lidovky, Adopce nejsou fér, 2011 
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 Paní Gomba dále vyjádřila názor, že nepovažuje za správné, aby bylo 

z komunity vybráno jedno až dvě děti a zdůrazňuje, že UNICEF se snaží 

pomáhat celé komunitě. Navíc jsou podle ní tyto projekty zbytečné drahé a 

„adoptivní rodiče“ přispívají i na věci, které jsou zbytné“.129 Tím naráží na 

svou zkušenost že nejbohatšími lidmi v Zimbabwe, kde žila, byli ti, kteří šijí 

uniformy. Vybírání peněz od sponzorů na uniformy jí přijde nemorální, protože 

to je mnohdy nejvyšší část z peněz získaných od sponzorů a profitují z toho 

hlavně výrobci uniforem, přičemž na kvalitu vzdělání uniforma žádný vliv 

nemá. Po tomto rozhovoru diskutovala paní Gomba v Českém radiožurnále s 

bývalou dlouholetou vedoucí rozvojového centra Arcidiecézní charity Praha 

Jarmilou Lomozovou, kde v podstatě znovu zpochybnila význam těchto 

programů. Zdůraznila potřebu vložit omezené prostředky, jež sponzoři dávají, 

na účinnou pomoc a na potřebu trvalého vyřešení problémů, které přetrvávají 

především v Africe. Dále zdůraznila potřebu podporovat celou komunitu, ne 

jen pár vybraných dětí. 

 

 

Kromě těchto poukázání na rizika sponzorování, na které upozornila paní 

Gomba, se lze setkat samozřejmě i s další kritikou projektů sponzorování dětí.. 

Mezi ně patří tyto námitky:  

 

- Neprůhlednost zacházení s financemi 

- Zneužití financí na jiné aktivity než je avizováno, chyby ve vykazování 

za účelem osobního obohacení 

- Nákladnost administrativního zajištění projektu (dopisy, zprávy, 

aktuální fotografie, překladatelé apod.). Tyto peníze by mohly být 

vynaloženy na pomoc a čas tím strávený by mohl být také využit 

efektivněji 

- Některé děti jsou do projektu zapojeny a jiné ne – to způsobuje 

v zemích s výskytem extrémní chudoby v komunitách problémy, závist 

apod. Na druhou stranu, v zemích s vyšší životní úrovní (například 

                                                 
129    Lidovky, Adopce nejsou fér, 2011 
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v Bělorusku), může být zapojení dítěte do takového projektu 

stigmatizující (dítě z chudé rodiny se před vrstevníky za to stydí). 

- Výběr dětí do projektů může být ovlivněn „protekcí“ – tj. přes 

známosti rodičů se sociálními pracovníky –  vybrané děti nemusí být ty 

opravdu nejpotřebnější. 

- Šíření víry – děti odlišného náboženství jsou některými organizacemi 

posílány do křesťanských škol a volnočasových aktivit. Děti nemusí 

mít ani povědomí o sponzorech a v jejich očích je pak dárcem 

křesťanská organizace.130  

- Korespondence – ke korespondenci existují různé výhrady: stojí 

peníze, jež by se mohly použít jinak, její překlad a distribuce zabírá 

pracovníkům dost času. Navíc se u sponzorů vyskytují časté pochyby, 

zda dítě od nich dopis skutečně obdrželo, neboť neodpovídají na jejich 

otázky atp. Dopisy jsou někdy dětem diktovány nebo je píše někdo 

jiný, překládá se jen část či překlady neodpovídají originálu.  

- Finanční podpora dítěte může u něj vyvolávat nerealistická očekávání a 

závislost.131 

- Někteří sponzoři mohou dítě svým jednáním poškodit. V dopisech 

slibují, že ho pozvou k sobě na návštěvu. Nebo dítě vybízí, aby si 

řeklo, co potřebuje poslat atd. Byly případy, kdy se rodina na sponzora 

obracela s prosbou o další pomoc. Tento vztah spíše nahrává 

k závislosti na pomoci než k osamostatnění se. 

- Také návštěva sponzora může být dítěti a jeho rodině ke škodě. Nejen 

že případné dary od sponzora vyvolávají očekávání další pomoci, ale 

v komunitě to pak může být zdrojem závisti. 

 

                                                 
130   A.Horáček, Adoptované otazníky, 2008 

      131   New Internationalist magazine, 1989 
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5.4.2 Diskuze o přínosech a rizicích sponzorování dětí 

 

5.4.2.1 Hodnocení rizik 

Domnívám se, že přínosy projektů sponzorování vzdělání dětí, převyšují jejich 

nedostatky a rizika. Je pravdou, že námitky na adresu této formy pomoci, 

popřípadě ke konkrétním organizacím, mohou mít leckdy svá opodstatnění. 

Mnoho z těchto nedostatků a rizik je, podle mého názoru, výsledkem 

nedostatečně zajištěné organizace a komunikace se sponzory nebo nesprávně 

vybraných zaměstnanců, kteří svým špatným jednáním či zanedbáním 

povinností poškodí pověst organizace, popřípadě pověst projektu.  

Nejprve zde přednesu argumenty na kritiku ze strany ředitelky UNICEF 

paní Gomba a poté shrnu argumenty k dalším námitkám: 

 

J.Lomozová (Charita Praha) na kritiku ze strany ředitelky UNICEF 

reagovala v rozhovoru a později i v informačních materiálech Arcidiecézní 

charity Praha. Do diskuze se v médiích zapojila později také ředitelka 

organizace Pro-contact R. Schreiberová. Obě zdůraznily, že v současné době 

jejich organizace pracují s celou komunitou, dále podtrhly efektivnost jejich 

pomoci, kdy díky práci jejich organizací, jež je zaměřená i na komunitu, se 

dostalo vzdělání a dalšího prospěchu tisícům dětí a jejich rodinám. Dále 

odmítly, že by děti byly vybírány na základě jiných kritérií než potřebnosti. 

Obě také odmítly, že by náklady na uniformy spolkly valnou většinu příspěvků 

od sponzorů. Ředitelka Pro-contactu toto tvrzení podepřela vyjádřením, že 

„náklady na školní uniformu nejsou v žádném případě to hlavní, nač příspěvek 

směřuje. V rámci našeho sdružení tvoří školní uniforma a zároveň veškeré 

školní pomůcky (sešity, psací potřeby, taška do školy) maximálně 15% nákladů 

z celé roční platby“.132   

Arcidiecézní charita Praha se vůči tvrzením paní Gomby ohradila také ve 

svém bulletinu vyjádřením, že „kritika ze strany UNICEF pramení z 

neinformovanosti, vychází totiž ze smyšlených skutečností“. 133 

Podle mého názoru, některá z vyjádření ředitelky UNICEF opravdu 

nereflektují skutečný současný stav. Organizace, které se sponzorováním dětí 
                                                 
132    Pro-contact, 2011 
133    Bulletin ADCH Praha, 2011,  Číslo 8, str. 1-2 
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zabývají, v zahraničí i u nás, působí už řadu let. A nutno poznamenat, že 

mnoho z nich své projekty rozvíjí. Především je čím dál více zasazují do 

širšího rámce rozvojové pomoci a z velké části se dnes věnují práci 

s komunitou. Příkladem může být i téma nákupu uniforem. Arcidiecézní 

charita zřídila s pomocí Českého velvyslanectví krejčovskou dílnu v Solwezi 

v Zambii, kde se hlavně matky sponzorovaných dětí učí šít a šijí uniformy 

nejen pro děti programu Adopce na dálku®, ale mají také zakázky v širokém 

okolí.134 Samozřejmě, že cena uniforem je pro mnoho rodin jednou z dalších 

překážek, aby poslaly dítě do školy, ale mají i své klady. Podle některých 

názorů, alespoň smazávají rozdíly mezi dětmi a jsou často jediným lepším 

kusem oblečením, které děti mají. Navíc organizace musí vycházet se stavu, 

jaký v zemi je. Pokud jsou tam povinné uniformy, je to o důvod víc, proč tam 

chudým rodinám pomáhat. Větší organizace, jako je právě UNICEF, se mohou 

snažit o systémové řešení a například jednat o zrušení  povinnosti nosit 

uniformy.  

Sponzorování je skutečně přínosem i pro dárce (viz. 5.3.1 Výsledná zjištění 

z rozhovorů se sponzory), na druhou stranu je nezpochybnitelné, že díky této 

formě pomoci, získá možnost chodit do školy a dokončit ji tisíce dětí (jen 

prostřednictvím českých organizací se toto číslo pohybuje kolem 45 000 dětí 

z různých zemí světa; celosvětově toto číslo je, jak jsem již uvedla, více jak 3,5 

milionů dětí). V podkapitole 5.4.2.4  uvedu konkrétní důkazy o dlouhodobých 

dopadech zapojení dětí do těchto projektů.  

 Paní Gomba, podle mého názoru, chtěla tímto výrokem poukázat na 

potřebu systémového řešení zhoršeného přístupu dětí z rozvojových států ke 

vzdělání, jež UNICEF svou činností chce prosazovat. Z pohledu paní Gomba 

by peníze od sponzorů mohly být použity efektivněji. Tato forma pomoci ale 

přitahuje sponzory právě svou konkrétností. Organizace, které se 

sponzorováním zabývají, netvrdí, že jejich forma pomoci je lepší než jiná. 

Například ředitelka Pro-contactu ji vidí jako jednu z mnoha potřebných cest 

pomoci a zdůrazňuje výhodu toho, že se tyto pomoci navzájem doplňují. 

 

 

                                                 
134   Bulletin ADCH Praha, 2011,  Číslo 5, str. 3 
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▪  Sponzoři, popřípadě pracovníci organizací, vybírají ke sponzorování 

děti, které lépe vypadají – Domnívám se, že tento názor nemůže mít paní 

Gomba žádným způsobem podložený. Jak sponzoři, tak zástupci organizací, 

s nimiž jsme hovořila (a rovněž má osobní zkušenost to dokládá) argumentují, 

že vzhled není pro většinu rozhodující. Kritériem výběru je, podle informací od 

organizací i sponzorů, v prvé řadě potřebnost dítěte. Částka, kterou sponzoři 

darují, není nijak malá (zpravidla je u školáka na základní škole od cca na 4500 

za rok v Indii, ale v Africe je to už od cca 7000 za rok. U studenta na vyšším 

stupni školy se může jednat o násobek této částky). Lidé, kteří jsou ochotni tuto 

částku pravidelně dávat, ji dávají z přesvědčení, že dítěti pomůže k lepší 

budoucnosti a vzhled dítěte je při výběru, myslím, podružný. 

 

 

▪  Neprůhlednost zacházení s financemi 

 Je pravdou, že pro sponzory není snadné se orientovat v tom, jak organizace 

s penězi nakládá. Představa, kterou může například název projektu „Adopce na 

dálku“ navozovat, je, že všechny peníze od sponzora jdou na „jeho“ konkrétní 

dítě. To ale neodpovídá skutečnosti. Cílem projektu je „poskytování vzdělávání 

a zdravotní péče nejchudším dětem, stejně tak podpora širších komunit (jak 

obyvatel, tak místního prostředí, okolí a vybavenosti), v kterých tyto děti 

žijí“135. To znamená, že všechny peníze nejdou jen na sponzorem podporované 

dítě.  

 Jak jsem již uvedla, každá organizace má svůj vlastní systém, jak peníze 

přerozděluje a na co, a kolik peněz si nechává na provoz. Tento systém je 

většinou pro ty, kteří do něj chtějí nahlédnout zvenčí, trochu nepřehledný a 

může proto vybízet ke kritice. Je pravda, že je také někdy náročný na 

„uhlídání“ – spíše ale u partnerské organizace. České organizace, jež také 

dostávají dotace u státu, jím jsou dost pečlivě kontrolovány prostřednictvím 

auditů a finančních kontrol.  

 Doporučením pro potenciální sponzory, kteří chtějí mít jistotu, že bude 

s jejich financemi správně nakládáno, je takové, že by se měli obracet na 

organizace, jež mají s těmito projekty dlouhodobé zkušenosti, mají dobrou 
                                                 
135 Arcidiecézní charita Praha, 2012 (tp://praha.charita.cz/rozvojove-stredisko/adopce-na-
dalku/podminky-a-pravidla/) 
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pověst, jsou veřejnosti otevřené a o nakládání se svěřenými prostředky 

informují transparentně.   

 

 

▪  Nákladnost administrativního zajištění projektu – na administrativní 

zajištění projektu se opravdu použijí nemalé částky, ale i energie a čas, jež by 

se daly využít na přímou pomoc. Například u projektu Adopce na dálku se 

používá již zmiňovaných 93 % na projekt a zbytek je použit na administrativní 

a další zajištění projektu. V zahraničí jsou ale částky na administrativu i 

mnohem vyšší. Například organizace World Vision použije na projekt 83% a 

zbytek jde na administrativu a fundraising.136 Americká organizace Children 

International použije na projekt sponzorování pouze 81%.137  

 Tyto projekty jsou nicméně úspěšné jak v činnosti, jíž se zabývají, tak 

v získávání sponzorů právě pro umožnění pomoci  a vztahu „na dálku“ mezi 

konkrétními lidmi. A tyto aktivity se bez administrativního zajištění (a 

samozřejmě nákladů na chod organizace, platy zaměstnanců atd.) neobejdou.  

Bez korespondence je sice také možno sponzorovat (a část sponzorů 

z osobních či časových důvodů si cestu bez korespondence vyberou rovnou 

nebo k ní dospěje po čase), ale moc oslovit sponzory má právě tato osobnější 

forma. 

 

 

▪   Některé děti jsou do projektu zapojeny a jiné ne – to, že zapojení dítěte 

projektu může vyvolat závist jeho okolí, je skutečně riziko těchto projektů. Pro 

eliminaci tohoto rizika je potřeba, aby místní sociální pracovníci s komunitou 

komunikovali a snažili se tomu předcházet (například umožnili komunitě, aby 

vyjádřila názor, která rodina je nejpotřebnější či pro projekt nejvhodnější 

apod.). 

Ředitelka Pro-contactu poukazuje na fakt, že v chudších zemích není 

neobvyklé, když do školy chodí jen jedno dítě z rodiny a zdůrazňuje rovněž, že 

zapojení dítěte do projektu by mělo být přínosem pro rodinu a později i pro 

komunitu. V těchto zemích je běžné, že ten, komu se vede, podporuje pak 
                                                 
136   World Vision, 2012  
137   Children International, 2012  
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zbytek rodiny. Jsou i případy, že rodina, která ušetří peníze díky sponzorování 

vzdělání jednoho z jejich dětí, může poslat pak alespoň do školy dalšího 

sourozence, pokud jim to prostředky dovolí. 

 

 

▪   Výběr dětí do projektů může být ovlivněn „protekcí“  – to je riziko, které 

je opravdu reálné, ale česká organizace nemusí být na vině. Pracovnice Centra 

narovinu i organizace Pro-contact mi v rozhovoru potvrdily, že se stalo, že 

spolupráce s několika místními spolupracovníky musela být ukončena právě 

z důvodu, že nezvládli svou profesionální roli. České organizace se snaží 

předcházet všem nežádoucím pochybením důslednou kontrolou, ale není 

možné uhlídat vždy vše. 

 

 

▪  Šíření víry – pokud jde o šíření víry, organizace se k tomuto tématu staví 

různě. Některé organizace se snaží podporovat znalost a hrdost dětí na svou 

kulturu, tradice a náboženství (Nadace Inka v Peru, či občanská sdružení 

působící v tibetských a nepálských komunitách). Ale jsou také organizace, 

které naopak ve své misijní činnosti vidí svůj hlavní smysl (např. Mezinárodní 

nadace potřeby). To se však může v zemích jejich působení setkávat u místních 

lidí s nesouhlasem. Časopis Koktejl cituje k tomuto tématu vyjádření 

Swayamsevaka Sangha, jenž je vůdce hinduistické organizace Rashtriya: 

„Celou zemi vážně ohrožují konverze, které mají na svědomí křesťané pod 

zástěrkou poskytování sociálních služeb. Již dvě stě padesát let se křesťanští 

misionáři podílejí na konverzích ve svých školách, sirotčincích, nemocnicích, a 

tak dále. Jedná se o závažné ohrožení indické kultury a myšlení“138 Novináři 

časopisu Koktejl k tomuto ještě dodávají, že i když je v Indii velká náboženská 

snášenlivost, nejsou za poslední dobu incidenty mezi hinduisty a křesťany 

neobvyklé. Jen ve státě Karnataka, eviduje Globální rada indických křesťanů 

za roky 2006-2008 okolo stovky případů, kdy hinduisté napadli křesťany kvůli 

šíření víry.  

                                                 
138    A.Horáček, Adoptované otazníky, 2008 
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Pak jsou organizace, které jsou samy křesťanské, ale náboženství nehraje 

při výběru a prací s dětmi prioritní roli. Konkrétně Arcidiecézní charita Praha 

zdůrazňuje, že do projektu vybírá všechny děti bez ohledu na jejich vyznání a 

hlavním kriteriem výběru je pouze potřebnost. Ta je určována místními 

sociálními pracovníky, kteří vyhledávají děti z velmi chudých podmínek a 

popřípadě jsou znevýhodněné tím, že jsou z neúplné rodiny (či jsou sirotci). Je 

pravdou, že některé děti chodí i do křesťanských škol – pracovnice Charity 

Praha to v našem rozhovoru vysvětlovala tím, že děti jsou posílány do nejbližší 

školy svého bydliště a chodí tedy buď do křesťanských anebo  i hinduistických 

škol. 

 

 

▪  Korespondence – dvě pracovnice organizací, jež se sponzorováním dětí 

zabývají, mi potvrdily, že některým dětem pomáhají místní pracovníci 

s napsáním dopisu sponzorům. Pracovnice organizací tuto pomoc 

s korespondencí zdůvodňují tím, že sponzorované děti nejsou zpravidla vůbec 

zvyklé psát dopisy a ani neumí psát způsobem (například vyjadřovat emoce 

atd.), na který jsou sponzoři ze své země zvyklí. Úroveň a obsah dopisů 

odpovídá zas představám těchto lidí o tom, jak by měl „správný“ dopis 

sponzorovi vypadat. Navíc na jednoho sociálního pracovníka připadá třeba i 

150 dětí a tak nesrovnalosti či obsahové chyby nejsou vůbec výjimkou. 

Také dívce, kterou sponzoruje naše rodina, pomáhá s psaním zcela jistě 

sociální pracovník  – jasně se to ukazovalo například u dopisů, kdy dívka, 

(tehdy ve svých dvanácti letech), glosovala v dopisech politickou situaci v Indii 

a k tomu posílala obrázky pohádkových postaviček. 

Některé z organizací radí sponzorům čemu se v korespondenci vyhnout 

(například neuvádět svou adresu, neslibovat něco nad rámec programu, 

neposílat v dopise cennosti a peníze apod.). Pokud to ale sponzoři neakceptují, 

mohou nastat potíže pro všechny strany.  
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▪ Finanční podpora dítěte může u něj  vyvolávat nerealistická očekávání a 

závislost. Někteří sponzoři mohou dítě svým jednáním poškodit 

Tyto rizika opravdu mohou nastat. Aby k podobným věcem nedocházelo, je 

potřeba, aby organizace s tímto rizikem počítala a snažila se nerealistickým 

očekáváním (a zklamáním) předcházet. Je nutné, aby byl dobře vyškolen 

sociální pracovník, který je s dětmi a jejich rodinami nejvíce ve styku a hned 

od počátku jasně vysvětlil pravidla programu a jeho hranice. Organizace zase 

musí od počátku vysvětlovat sponzorům smysl projektu a vysvětlovat jim, jak 

s dětmi komunikovat a čemu se vyhnout. Do této oblasti patří také otázka, zda 

by měla organizace doporučovat či nedoporučovat návštěvy sponzorů, protože 

ty mohou pro děti také znamenat určité riziko. Organizace se ale k návštěvám 

sponzorům staví různě, některé – jako například Charita ČR je nedoporučuje, 

protože podle jejich zkušeností mohou mít prý negativní dopad na dítě i rodinu. 

Může to přinést také komplikace v postavení rodiny v komunitě, která 

předpokládá, že sponzor rodině daruje peníze atd. Na druhou stranu, když už se 

sponzor rozhodně, že dítě navštívit chce, vystupuje Charita ČR vstřícně a má 

dokonce vypracovaný písemný materiál, v němž radí, co by měl a neměl 

sponzor dělat. Návštěvu po domluvě se sponzorem avizuje u partnerské 

organizace a domluví místo a čas setkání s dítětem. Při tomto setkání je vždy 

přítomen pracovník partnerské organizace.   

Jiné organizace se k návštěvě tak odmítavě nestaví a sponzorům přímo 

nabízí pomoc s organizací setkání, pokud se rozhodnou sponzorované dítě 

navštívit.  

U zahraničních organizací je možno se dokonce setkat až s vybízením 

sponzorů k návštěvě. Například americká Children International na svých 

stránkách uvádí:  „Vaše dítě bude z  návštěvy potěšeno. A vy můžete vidět na 

vlastní oči, jak moc mu Vaše sponzorství pomáhá. Pokud je to naplánováno 

dopředu, může být Vaše návštěva se sponzorovaným dítětem úžasným zážitkem. 

Sponzoři, kteří své děti již navštívili, nadšeně vypráví o tom, jak  jsou tyto 

návštěvy smysluplné a obohacující.“ 139 

 Domnívám se, že návštěva sponzora, může být přínosným zážitkem pro 

obě strany, pokud sponzor respektuje doporučení organizace a místní zvyky a 

                                                 
139 Children International, 2012, překlad N.W.  
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kulturu. Organizace se snaží případná rizika v oblasti setkání sponzora 

s dítětem eliminovat od počátku tím, že na sebe sponzor s dítětem nemají 

přímý kontakt a že je setkání přítomen místní sociální pracovník.  

 

 

5.4.2.2 Přínosy projektů sponzorství  

Jak jsem uvedla na začátku této kapitoly, myslím, že přínosy projektů 

sponzorování dětí převyšují jejich nedostatky. Rizika, která ze sponzorování 

mohou plynout, se dle mého názoru, dají redukovat stanovením a dodržováním 

jasných pravidel a dobrou organizací. Myslím si, že velká část nedorozumění či 

nepochopení ze strany veřejnosti a sponzorů je také způsobena nedostatečnou 

komunikací ze strany organizací.  

Z mých rozhovorů se zástupci organizací vyplynulo, že nejasnosti sponzorů 

pramení často z jejich  neznalosti prostředí. Domnívám se, že je pak tedy na 

organizacích, aby sponzorům a veřejnosti toto prostředí přiblížily. Například 

to, že dítě neumí ani po několika letech chození do školy anglicky, když to není 

jeho mateřský jazyk (jak si stěžovala jedna ze sponzorek), není v rozvojových 

zemích zas tak neobvyklé. Kvalita výuky se opravdu nedá příliš srovnávat 

s výukou ve vyspělých státech. A děti, které jsou v projektech zařazeny, jsou 

většinou ty, jež jsou znevýhodněny nejen chudobou, ale také tím, že jsou často 

z neúplných rodin. Jejich členové jsou většinou negramotní a nikdo tedy 

nemůže dítěti s učením pomoci. V takovémto případě by pracovníci organizace 

měli možnost ovlivnit úhel pohledu, z jakého se sponzor na výkony „svého“ 

dítěte dívá. Lze vysvětlit, že je úspěch, že dítě zůstalo díky sponzorovi a 

projektu tak dlouho ve škole, že se toho naučilo mnohem víc než v přeplněné 

státní škole, že by bez sponzorského příspěvku možná nechodilo ani do státní 

bezplatné školy, protože by si ho nechali doma na výpomoc nebo je to daleko 

atd. Některé organizace potřebují ale zlepšit komunikaci se sponzory.  

Organizace, v některých případech, věnují pozornost také kvalitě 

vyučování. Například. Arcidiecézní charita Praha vzdělává také učitele škol, 

s nimiž spolupracuje a zřizuje při těchto školách doučování pro všechny děti 

bez ohledu na to, zda jsou v projektu.  

Přínosů těchto projektů vidím řadu a v mnohém se ztotožňuji s tím, co 

jmenovali jako přínos sponzoři při našich rozhovorech. Největší předností 
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projektů sponzorování je to, že umožňují velmi cenné vzdělání dětem, jimž by 

se ho v mnoha případech z důvodu chudoby nedostalo. Vzdělání jim nikdo 

nemůže vzít, díky chození do školy jsou aspoň zčásti ušetřeny těžké práce a 

mají tak větší šanci prožít šťastnější dětství i dospělost. Navíc tyto projekty 

obohacují i sponzory a ti mohou vidět přímé výsledky své pomoci. Jejich 

pomoc může být pak i inspirací pro další dárce.  

 

5.4.2.3 Setkání se sponzorovanou dívkou 

Během svého setkání s dívkou, jíž sponzoruje naše rodina, jsem se mohla na 

vlastní oči přesvědčit o tom, že projekt sponzorování dětí (konkrétně 

prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha) opravdu funguje a má smysl. 

Osobně jsem se přesvědčila, že dívka opravdu pochází z velmi chudých 

poměrů a finanční pomoc, která hradí školní potřeby, kvalitnější soukromou 

školu, uniformu a další potřebné věci, je pro rodinu velkou úlevou. Dívka žije 

totiž u babičky a dědečka  v zapadlé vesnici ve státě Karnataka. Její rodiče jsou 

většinu roku zaměstnáni jako námezdní dělníci na poli a s dcerou se setkají jen 

párkrát za rok. Rodina je hinduistická a dívka chodí do hinduistické školy. Její 

náboženství tedy nebylo překážkou pro zapojení do projektu a je respektováno 

i při vzdělávání. Do školy skutečně chodí, vzdělává se a škola jí přináší 

potěšení. Při mé návštěvě mi ukazovala dopisy a přání od mé rodiny, což je 

důkaz, že dopisy dostává. Přivezla jsem jí různé pastelky a sešity a ona mi 

s radostí předváděla, jak umí psát a kreslit, což se naučila právě ve škole. 

(Příloha č. III a č.IV). 

Moje krátká návštěva nebyla pochopitelně žádnou finanční kontrolou a 

nemohla jsem během ní zjistit, jaká část peněz jde skutečně na dívčino vzdělání 

a platby s tím související, a zda je tedy s našimi prostředky správně 

hospodařeno. Zaměstnanci místní partnerské organizace v Shimoze mne ale 

příjemně překvapili svou iniciativou, když mi sami od sebe předkládali různé 

účty týkající se plateb dívčina vzdělání.  

Během své návštěvy jsem neměla žádnou špatnou zkušenost ani s českou 

ani s partnerskou organizací. Dokonce jsem před návštěvou dostala od české 

strany podrobné informace jak se na návštěvu připravit, co čekat a čemu se 

vyhnout, které mi byly dost nápomocné a leccos vysvětlily. 
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Nedomnívám se, že by moje návštěva dívku nějak poškodila. Zpočátku 

byla samozřejmě trochu nesmělá, ale během setkání její ostych opadl a myslím, 

že jí i její rodině nebyla má návštěva nevhod. Velkou pomocí byla přítomnost 

sociální pracovnice, která za rodinou pravidelně jezdí. Velmi napomohla k naší 

vzájemné komunikaci s dívkou i její rodinou. I přes omezenou znalost 

angličtiny přeložila vše potřebné. Návštěva napomohla i naší korespondenci, 

protože bylo dívce o hodně snazší psát, a myslím, že také dívce začala 

„povinnost“ psát dopisy dávat větší smysl.   

V této podkapitole jsem uvedla jako důkaz přínosu a smysluplnosti osobní 

zkušenost s projektem sponzorování. V následující podkapitole uvedu jako 

potvrzení přínosů projektů sponzorování ještě příklad výzkumu, který 

vypracoval tým sanfranciské univerzity. 

 

 

5.4.2.4 Potvrzení přínosů  těchto projektů 

Ačkoli sponzorování dětí funguje již několik desítek let, neexistuje doposud 

mnoho studií, které by dopad těchto aktivit zkoumaly. Pravděpodobně první 

studie tohoto typu vznikla až v roce 2009 na Univerzitě v San Franciscu pod 

vedením profesora ekonomie B. Wydicka. Tato studie se zaměřila na zkoumání 

dlouhodobých dopadů těchto projektů. Pro tento výzkum byl vybrán náhodný 

vzorek téměř tisícovky dětí (dnes dospělých lidí ve věku 25-40 let) zapojených 

ve sponzorském programu, který běžel v několika vesnicích v Ugandě od 

začátku osmdesátých let. Prostřednictvím rodinných rozhovorů, byla získána 

data o základním vzdělání, zaměstnání a zdraví dříve sponzorovaných dětí. 

Byly zjišťovány dopady tohoto programu na počet let formálního vzdělávání, 

na typ zaměstnání, na pozici v komunitě a na výskyt vážných chorob, přičemž 

tyto údaje byly porovnávány se situací sourozenců těchto děti, kteří nebyly do 

projektu zapojeny a také dětí, jež nebyly zapojeny a nebyly ani sourozenci 

zapojených dětí.  

Výsledky tohoto výzkumu potvrdily, že projektů sponzorování dětí mají 

skutečně dlouhodobý efekt a že přínosy takto získaného vzdělání se opravdu 

pozitivně odrazily na životní úrovni lidí, kteří byly v dětství sponzorováni. 

Výzkum ukázal, že sponzorování dětí zvyšuje délku formálního vzdělávání  

téměř o tři roky (z průměrného základu 8,4 let u nesponzorovaných dětí), dále 
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že zvyšuje pravděpodobnost zaměstnanosti na 72,1 procenta ze základu 55,1 

procenta, a zvyšuje pravděpodobnost zastávání úřednických pozic na 31,7 

procenta z 19,1 procenta. Také se částečně ukázalo, že bývalé sponzorované 

děti mají kvalitnější obydlí, mají větší šanci využít moskytiéry a chránit se tak 

malárii a je u nich menší pravděpodobnost, že budou kouřit nebo pít alkohol.140  

 

                                                 
140    B. Wydick a kol., Does Child Sponsorship Work?, 2009 
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ZÁVĚR:  

 
Ve své diplomové práci jsem se pokusila ukázat, jak významným nástrojem je 

vzdělání pro boj s chudobou a jak je potřebné pro rozvoj jednotlivců i celých 

společností. Představila jsem různé aktivity vyspělého světa, jež podporují 

přístup a zkvalitňování vzdělávání v rozvojovém světě a poukázala jsem na to, 

že zpřístupnění vzdělání všem dětem bez rozdílu i v rozvojových zemích je 

dokonce nezbytné pro zajištění stability a bezpečnosti světa. Dále jsem 

podrobněji představila projekty zaměřené na sponzorování vzdělání dětí 

z rozvojových zemí a pokusila se podat důkazy toho, že jsou smysluplnou a 

účinnou součástí rozvojové pomoci .  

Domnívám se, že systémový přístup mezinárodního společenství k řešení 

současných problémů světa (jehož součástí je proces zpřístupňování alespoň 

základního vzdělání všem dětem), je nenahraditelným základem rozvojové 

pomoci. Nicméně projekty zaměřené sponzorování vzdělání dětí mají v tomto 

systému své místo. Nejen, že mají prokazatelně pozitivní dopad na kvalitu 

života a budoucnost sponzorovaných dětí, jsou také hmatatelným projevem 

solidarity ze strany sponzorů z vyspělého světa a jsou rovněž v souladu s 

myšlenkou udržitelného rozvoje. 

Aktivity vyspělých států ve prospěch rozvinutého světa jsou sice velmi 

rozsáhlé, často ale mají problematický kontext a jejich dopad na boj 

s chudobou není tak velký, jak se očekávalo. Proto je i činnost neziskových 

organizací a běžných lidí stále velmi potřebná. Jednotliví obyvatelé vyspělého 

světa si mohou vybrat z mnoha možností, jak pomoci, pokud chtějí. Mohou 

například finančně podpořit aktivity velkých organizací, jako je například 

UNICEF nebo zvolit jinou formu pomoci.  

Domnívám se, že jedním z důvodů proč se u nás lidé zapojují do projektů 

sponzorování dětí vyplývá z jejich pocitu, že nemají příliš velký vliv na dění 

kolem sebe. Někdy mívají i špatné zkušenosti s různými velkými institucemi. 

Proto, když chtějí pomáhat, mají větší důvěru k projektu, kde jsou informace o 

vynaložených prostředcích vcelku transparentní, příjemcem pomoci je 

konkrétní dítě a výsledky jsou viditelnější.  



 

94 

Snahy organizací poskytujících projekty sponzorování vzdělání dětí jsou z 

určitého pohledu jistě “kapkou v moři”, jak je hodnotí ředitelka UNICEF paní 

Gomba.141 Výskyt chudoby je opravdu tak masivní, že je tyto projekty 

nemohou vyřešit. Nicméně ani velké nadnárodní instituce ji nejsou schopny v 

přiměřeném čase a míře vymítit a obrovský přínos neziskového sektoru si 

uvědomují i ony. To potvrzují slova Kofi Anana, bývalého generálního 

tajemníka OSN: „Jednotlivé neziskové organizace významně přispěli  ke 

vzdělávání v mnoha zemích a teď se i ony zapojili do Celosvětové kampaně pro 

vzdělávání (Global Campaign for Education). Dnes neziskové komunitě říkám:  

bitvu nemůžeme vyhrát... bez vašich znalostí, vaší energie a vaší schopnosti 

jednat.“142 

Organizace zabývající se projekty sponzorování vzdělání dětí z rozvojového 

světa vidí své možnosti realisticky. Jejich ambicí není vymítit chudobu na 

celém světě, ale zprostředkovat pomoc od konkrétního člověka ke konkrétnímu 

člověku, což má hodnotu pro všechny zúčastněné strany. Pomoc zkvalitní život 

nejen potřebnému člověku, ale i jeho potomkům a je tak přispěním i do rozvoje 

komunity. Jejich vizí tedy většinou je, že prospěch z podpory vzdělání 

jednotlivce se bude přenášet dál a to je jedním z krůčku k splnění vzdálených 

cílů na vymýcení chudoby.  

Existence těchto organizací je tedy přínosem do mnoha možností rozvojové 

pomoci. Nejen, že tyto organizace mají, pragmaticky řečeno, evidentní 

potenciál oslovit dárce(sponzory) a zvyšovat objem financí určených k rozvoji, 

kde je to potřeba, ale zkvalitňují život konkrétním lidem již dnes a do 

budoucna budou přínosem snad i pro širší komunity.  

Každá kapka navíc v podpoře vzdělávání dětí z rozvojových států je tedy 

plusem a mnoho dětí by bez této pomoci bylo, v doslovném i přeneseném 

významu, o hodně chudších. 

                                                 
141    P.Gomba, Slyšíte nás, str. 108 
142    Global Campaign for Education, 2012 
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Karnataka. První fotografie znázorňuje místo, kde sídlí partnerská organizace 
Arcidiecézní charity Praha, organizaci The Shimoga Multipurpose Social 
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