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inkluzivní vzdělávání dětí  
s postižením 
●   rozšíření principů inkluzivního vzdělávání dětí  

s postižením v provincii Takeo do 18 škol
●   zlepšení známek u 141 dětí 
●   poskytnutí 36 brýlí či zvětšovacích skel  

a speciální obuvi pro zlepšení chůze 30 dětem
●   postavení ramp v devíti školách
●   domácí návštěvy u 228 dětí a jejich rodin
●   školení 85 členů školních komisí o inkluzivní péči  

a dětských právech

charita ČR působí v kambodži od roku 2010, kdy se v provincii 
Takeo zaměřila na podporu zlepšení přístupu dětí s postižením k jejich 
vzdělání.

caritas czech Republic has been active in cambodia since 2010, 
focused on support to improve inclusive education for children with 
disabilities in Takeo province.

Zdravotní péče 
●   školení o diagnostice zraku a péči o pacienty se zrakovým 

postižením pro 22 zdravotních sester 
●   stáže na oční klinice Takeo minimálně pro čtyři studenty 

oftalmologie
●   studijní pobyt pro lékaře z Oční kliniky Takeo na oční 

klinice pro děti a dospělé v pražské FN Motol
●   poskytování kvalitní péče o zrak 
●   výjezdy mobilního týmu Oční kliniky Takeo do odlehlých 

a špatně dostupných oblastí 
●   Školení 53 lékařů a ošetřovatelů ze tří oblastních  

nemocnic a 15 místních zdravotnických center v provincii 
Takeo

●   Školení pro lékaře a ošetřovatele zaměřená na obecnou 
chirurgii, preventivní lékařství, anesteziologii a resuscitační 
péči, laboratorní techniku a zobrazovací metody (např. 
rentgen či ultrazvuk).

 



je klidný, trochu stydlivý chlapec ze základní 
školy Prohout. Žije se třemi sourozenci a ro-
diči ve vesnici v provincii Takeo. Veng chodil 
do první třídy, když Charita ČR v jeho škole 
zahájila projekt inkluzivního vzdělávání dětí  
s postižením. Vengovým oblíbeným předmě-
tem je matematika a chce se stát doktorem. 
Po škole spěchá domů, aby pomohl rodičům 
a potom na hřišti mezi rýžovými poli hrál  
s kamarády milovaný fotbal. 

Co pamatuje, měl problémy se zrakem. 
Co ostatní viděli na tabuli ve škole jasně, on 
viděl rozmazaně. Na psaní a čtení potřebo-
val více času. Po lékařském vyšetření dostal 
brýle. Vidí lépe a učení mu jde snadněji. Ne-
rad nosí brýle pořád a někdy ho otravují, ale 
chápe, že jsou důležité a že mu mohou do-
pomoci stát se vysněným lékařem. 

 

Veng bunleap, 7 let 
 

is a quiet, somewhat shy boy from Prohout 
elementary school. He lives with three si-
blings and parents in a village in Takeo pro-
vince. Veng went to first grade, when Caritas 
started a project for inclusive education for 
children with disabilities in his school. Veng’s 
favourite subject is math and he wants to be-
come a doctor. After school, he rushes home 
to help his parents and then on the pitch be-
tween rice paddies to play beloved soccer 
with his friends.

As far back as he can remember, he’s had 
vision problems. What other saw clearly on 
the blackboard at school, he saw as a blur. 
He needed more time for reading and writing. 
After a medical examination, he got glasses. 
He sees better and learning is easier now. 
He does not like to wear glasses all the time 
and sometimes they really annoy him, but 
he understands that they are important and 
may help him realize his dream to become 
a doctor.

Veng bunleap, 7 years old,
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inclusive education of children 
with disabilities
●  extension of the principles of inclusive education of children 

with disabilities in 18 schools in Takeo province
●  improvement in the grades of 141 children
●  providing 36 glasses or magnifying glasses and special 

shoes to improve walking for 30 children
●  building ramps in nine schools
●  home visits of 228 children and their families
●  training 85 members of school committees on inclusive care 

and children‘s rights

ophthalmology● 
●  trainings of 22 nurses to diagnose eye sight and to care for 

patients with visual disabilities
●  internships in Eye Hospital Takeo of at least four students  

of ophthalmology
●  study visit for a doctor from the Eye Hospital Takeo to the Eye 

Clinic for children in the Motol Hospital in Prague
●  providing quality eye care to all patients with visual problems at 

the Eye Hospital Takeo
●  supporting a mobile team of Eye Hospital Takeo to reach  

remote and poorly accessible areas 

Děti ze základní školy ve vesnici Trapeang Raing

Children from primary school in Trapeang Raing village

Kambodža je kouzelná zeměCambodia is truly a charming country
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