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Péče o matku a dítě
●    vyškolení 60 místních zdravotníků působících  

v dobrovolnických akčních skupinách pro 
bezpečné mateřství (SMAG)

●    předávání praktických zkušeností ze strany 
českých lékařů a novorozeneckou sestrou 
zambijským kolegům 

●  ▪ rekonstrukce a podpora fungování porodnic-
kého bloku Všeobecné nemocnice Lewanika

●  ▪ zkvalitnění výuky a podpora zavedení oboru 
Registrovaná porodní asistence na škole 
Lewanika pro porodní asistenci

Vzdělávání učňů a podnikatelů
●  ▪ výuka v oborech navrhářství a krejčovství,  

vaření, truhlářství, kovovýroba a zednictví  
pro 144 učnic a učňů

●  ▪ pořádání kurzů o podnikatelství v oblas-
tech Mayukwayukwa a Meheba a pro žáky 
základních škol, kde navíc vznikají podnika-
telské kluby

Charita ČR působí v zambii od roku 2013 
a v tehdejších projektech pokračuje doposud.

Caritas Czech Republic has been active  
in zambia since 2013 and continues to 
support Zambians through many projects.

Podpora zemědělců
●  ▪ vznik sběrného centra pro vypěstovanou  

úrodu a podpora zpracování medu v oblasti  
Mayukwayukwa

●  ▪ poskytnutí traktorů pro čištění a kultivaci půdy 
rodinám bývalých angolských uprchlíků  
v oblastech Mayukwayukwa a Meheba



pochází z angolské zemědělské rodiny. Je již 
šest let šťastně ženatý. Má dva malé synky. 
Jako živitel rodiny se přihlásil do kurzu krej-
čovství Charity ČR s vidinou lepšího života. 
Věří, že výuční list mu umožní založit vlastní 
úspěšný podnik a zbohatnout. 

Jak sám říká: „Život v Mehebě je pro ze-
mědělce velmi těžký. Práce je namáhavá  
a příjem malý.“   

Kvůli nedostatku peněz dokončil pouze 
sedmou třídu, a tak pro něj studijní program 
Charity ČR představuje výjimečnou mož-
nost, jak ve vzdělávání pokračovat. Jako 
jediný mladík se ve společnosti sedmi dívek 
učí krejčovskému umění. Pyšně ukazuje na-
příklad šaty, které ušil pro svou manželku.  
Ta je nyní hrdě nosí a svého manžela ve stu-
diu podporuje. 

Peter Joao, 23 let, 

comes from an Angolan farming family.  
He has been happily married for six years. 
He has two young sons. As the family’s pri-
mary wage earner, he enrolled in a tailoring 
course through Caritas CR with the prospect 
of a better life. He believes that a vocational 
certificate will allow him to establish his own 
successful business and improve life for his 
family. As he says: „Life in Meheba is very 
diffcult f or f armers. T he w ork i s s trenuous ▪
with little income.“

Due to lack of money for his education, he 
only finished the seventh grade, so for him 
to study the Caritas CR course is an extra-
ordinary opportunity to continue his educa-
tion. He is the only boy among seven girls. 
He proudly shows the clothes he sewed for  
his wife. She is pleased to wear them and 
understands the importance of her husband’s 
hard work. She supports her husband very 
much.

Peter Joao, 23 years old,
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Caring for mother and Child
●  training 60 local health workers who are volunteers of Safe  

motherhood action Groups (SmaG)
●  sharing practical experiences of Czech doctors and neonatal 

nurse to their Zambian colleagues
●  reconstructing and supporting the obstetrics unit in Lewanika 

General Hospital
●  improving teaching and supporting launch of Registered Midwi-

fery Class at Lewanika School for midwifery

Training students and entrepreneurs
●  courses in clothing design and tailoring, cooking, carpentry,  

metal work and masonry for almost 144 students and trainees 
●  organizing courses on entrepreneurship in Mayukwayukwa and 

Meheba areas and for primary schools, where business clubs 
were also established

Supporting farmers
●  forming a collection centre for produced crops and encou-

raging honey production in Mayukwayukwa area
●  providing a tractor to clear and cultivate the land that belon-

ged to former Angolan refugee families in Mayukwayukwa and  
Meheba areas

Budoucí kuchařky z kurzu Charity ČR
Future cooks from Caritas CR course

Dobrovolník ze skupiny SMAG SMAG volunteer

dĚKUJeme 
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