HUMANITÁRNÍ KONGRES
OLOMOUC 2013

Jedinečný Humanitární kongres, pořádá skupina nevládních organizací letos již podruhé,
tentokrát v Olomouci.
Kongresu se pravidelně zúčastňují přední odborníci z nevládních a humanitárních organizací,
vysokých škol a médií. Během kongresu si vyměňují zkušeností, informace a nápady z oblasti
humanitární pomoci.
Kongres navazuje na loňskou tradici, probírá dlouhodobě řešená témata a vyvolává diskuse o
tématech aktuálních, týkajících se humanitární pomoci.

Téma: Humanitární pomoc – nezávislost v ohrožení?

Odborníci z České republiky i ze zahraničí vystoupí v jednotlivých panelových diskuzích s
odborným i obecným zaměřením a podělí se o své praktické i teoretické zkušenosti na poli
humanitární pomoci.
Diskuze zahrnují např. témata: Odolnost (resilience) – nové paradigma nebo staré téma v
novém hávu?, Sýrie – humanitární pomoc v ozbrojeném konfliktu, Nové technologie, Vývoj
humanitární pomoci v evropském kontextu, „Český panel“, Okamžité vs pomalu se rozvíjející
katastrofy, nebo Studentský panel…
Cílem druhého humanitárního kongresu je zvýšit povědomí v oblasti humanitární pomoci
zejména u studentů, pracovníků z oblasti humanitární a rozvojové oblasti a široké veřejnosti.
Důvodem pořádání Kongresu v Olomouci je snaha pořadatelů o přiblížení této tématiky
studentům univerzit Olomouce, Brna, Ostravy a dalších měst.

PROGRAM

8:00 - 9:00-> Registrace

9:00- 10:30
ÚVODNÍ PANELOVÁ DISKUSE

Vývoj humanitární pomoci v evropském kontextu v čase ekonomické krize




Zachování nezávislosti humanitární pomoci + uplatnění evropského koncensu v praxi
Nebezpečí kompromisů - nutnost vztahů a komunikace s dalšími aktéry (civilní obrana,
dobrovolníci, armáda, místní vláda, nespolupracující režim, atd.)
Negativní ekonomické trendy a udržování rozpočtu

10:30 – 11:00 > Coffee Break

11:00 – 13:00

Sýrie - humanitární pomoc v ozbrojeném konfliktu






Sýrie jako case study - obecná témata i konkrétní příklady
Role a selhání OSN a zahraniční humanitární asistence
Humanitární právo – teorie a realita
Přístup k příjemcům pomoci (na obou stranách konfliktu) a bezpečnost humanitárních
pracovníků
Je pomoc skutečně nezávislá?

13:00 – 14:00 > Oběd

14:00 – 15:30

14:00 – 15:30

Nové technologie – GIS



GIS a ostatní nové technologie v
humanitární praxi.
Praktické příklady jako například
sledování hladiny podzemní vody a
pohyb populace.

Okamžité versus pomalu se rozvíjející
katastrofy



Rozdílná dynamika obou přístupů,
rozběh finančních mechanismů a role
médií.
Konkrétní příklady: sucha v Africkém
rohu v roce 2011, potravinová krize v
Sahelu, Sýrie, Haiti, tsunami atd.

15:30 – 16:00 >Coffee Break

16:00 – 17:30

16:00 – 17:30

Odolnost (resilience) – nové paradigma
nebo staré téma v novém hávu?









Co nového přináší koncept resilience?
Nejedná se pouze o nově pojmenovaný
cíl?
Disaster risk Reduction (DRR) a Climate
Change Adaptation (CCA) a jejich vztah k
resilience
Linking Relief, Rehabilitation and
Development (LRRD) - humanitární
pomoc
jako
předstupeň pomoci
rozvojové?
Chybějící finanční architektura
Jaké jsou nutné konkrétní kroky?

Český panel




Posledních 10 let české humanitární
pomoci.
Změny, vývoj, co se podařilo a co by šlo
zlepšit, doporučení do budoucna.
Příležitost pro propojení české
humanitární pomoci s akademickým
sektorem

Pořádající organizace
ADRA
ADRA je mezinárodní humanitární organizace působící ve více než 120 zemích světa. ADRA už od roku
1956 pomáhá nejenom bezprostředně po katastrofách doma i v zahraničí, ale podporuje i
dlouhodobé rozvojové programy, které mají za cíl pomoci ohroženým skupinám převzít kontrolu nad
svými životy. ADRA Česká republika byla založena v roce 1992. Během dvou desetiletí své existence
realizovala desítky humanitárních a rozvojových projektů v Evropě, Africe, Asii i např. na Haiti. Mezi
aktivity v České republice se řadí rozvojové vzdělávání na školách, dobrovolnická centra pomáhající
lidem se zdravotním postižením a seniorům a pomoc lidem zasaženým mimořádnými událostmi.
www.adra.org , www.adra.cz

Arcidiecézní charita Olomouc
Diecézní středisko ACHO je řídícím a koordinačním centrem poskytujícím servis Charitám v arcidiecézi
olomoucké. Na území arcidiecéze existuje 31 farních a oblastních Charit, které poskytují různé služby
v širokém spektru sociální a zdravotní práce.
K aktivitám diecézního střediska dále patří:
- Organizace charitních sbírek
- Humanitární pomoc
- Projekt Adopce na dálku pro děti na Haiti
- Humanitární sklad a second hand obchod
- Spolupráce s VOŠ sociální Caritas jejímž hlavním zaměřením je charitní a sociální činnost.
Arcidiecézní charita Olomouc byla ustavena již v roce 1920. Její aktivity byly násilně přerušeny v
období 2. světové války a později v období totalitního komunistického režimu. Po jeho pádu v roce
1989 začala v této zemi nová éra charitní činnosti. Všechno muselo začít opět od nuly ale vznikalo to s
velkým nadšením a velmi dynamicky. V dnešní době je v olomoucké arcidiecézi 31 Charit s cca 200
zařízeními, v nichž pracuje více než 1500 profesionálů pro cca 24000 klientů. S Charitami
spolupracuje také asi 1000 dobrovolníků.
Diecézní středisko ACHO je koordinančním centrem, které je zodpovědné za charitní práci v celé
arcidiecézi olomoucké v souladu s CIC (Codex Iuris Canonici – Kodex církevního práva) a zároveň s
ohledem na právní subjektivitu a dobrovolné aktivity farních a oblastních Charit.

www.acho.caritas.cz

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc nabízí vzdělání ve dvou vzdělávacích programech:
Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce (jediný program svého druhu v České
republice). Škola byla založená olomouckým arcibiskupem v roku 1995, od roku 2000 nabízí souběžné
bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci.
Cílem CARITAS – VOŠ sociální Olomouc je příprava kvalifikovaných sociálních pracovníků, schopných
poskytnout pomoc všem cílovým skupinám s důrazem na aktuální potřeby a křesťanský přístup ke
klientům. Škola v oblasti praktického vzdělávání spolupracuje s více než 200 zařízeními v ČR i
v zahraničí, kam jezdí studenti na praxe do více než 40 zemí.
www.caritas-vos.cz

Cyrilometodějská teologická fakulta
Cyrilometodějská teologická fakulta byla založena v šestnáctém století jako první ústav Univerzity
Palackého v Olomouci. V současné době na fakultě studuje 1281 studentů. Od roku 2000 nabízí škola
bakalářské i navazující obory zaměřené na aktuální sociální a humanitární problematiku doma i v
zahraničí. Zvláště absolventi oboru Mezinárodní humanitární a sociální práce uplatňují své zkušenosti
a znalosti v organizacích, které působí v zemích postižených humanitárními katastrofami a
dlouhodobými krizemi. Důraz při přípravě studentů je kladen na jejich manažerské dovednosti a
zvyšování kompetencí pro komunitní práci v kulturně odlišných podmínkách.
www.cmtf.upol.cz

Český červený kříž
Český červený kříž je jednou ze 188 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a
Červeného půlměsíce, největší nezávislé humanitární organizace na světě.
Posláním Českého červeného kříže je zejména předcházet lidskému utrpení a zmírňovat jej, chránit
zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy
bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování
základních principů hnutí Červeného kříže - humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost,
dobrovolnost, jednota a světovost.
ČČK dle zákona č. 126/1992 Sb. zejména poskytuje pomoc v případech katastrof, válek a jiných
mimořádných událostí, poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby,
vyučuje první pomoc, propaguje dobrovolné dárcovství krve a šíří znalost mezinárodního
humanitárního práva.
www.cervenykriz.eu

Člověk v tísni
Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje
snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv ve světě. Vedle humanitární pomoci a rozvojové
spolupráce v "méně šťastných" oblastech světa společnost uskutečňuje rozsáhlé projekty také v
České republice jako je terénní sociální práce zaměřená na řešení situace ve stále se zvětšujících
českých "sociálních ghettech". Společnost Člověk v tísni také usiluje o zvýšení informovanosti české

veřejnosti o situaci v zemích postižených válkami či totalitárním režimem a o globálních problémech
současného světa.
www.clovekvtisni.cz

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci
Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhou největší neziskovou organizací poskytující
sociální služby v České republice. Od roku 1989, kdy obnovila svou činnost, poskytuje celorepublikově
sociálně zdravotní, vzdělávací a pastorační služby.
Ve svých střediscích v přímé péči denně pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích: od
rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů, azylových
domů, chráněných dílen až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci je nejmladším střediskem, které vzniklo
v roce 2011. Jeho posláním je poskytovat humanitární pomoc v ČR (dosud především během
odklízení následků po povodních) i v zahraničí. Zároveň je jeho cílem zapojení Diakonie ČCE do
rozvojové spolupráce, a to především ve spojení s partnerskými organizacemi z ostatních evropských
zemích.
www.hrp.diakonie.cz

Středisko humanitární a rozvojové pomoci

FoRS
FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci - je platformou českých nevládních neziskových
organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým
vzděláváním a humanitární pomocí. V současné době má FoRS již 38 členských a 22 pozorovatelských
subjektů, které působí ve více než 60 zemích světa. Jsou mezi nimi nevládní neziskové organizace,
nadace, mezinárodní organizace, akademické instituce a další.
www.fors.cz

Charita Česká republika
Charita Česká republika poskytuje humanitární pomoc a zajišťuje rozvojovou spolupráci v oblastech
postižených přírodními katastrofami či válečným konfliktem. Poskytuje pomoc nejpotřebnějším bez

ohledu na jejich příslušnost k rase, národnost či náboženství. V současné době působí například v
Čečensku, Etiopii, Somálsku, na Haiti, Indonésii, Mongolsku, Moldavsku či Gruzii,. Mezi dlouhodobé
priority patří obnova zdrojů obživy, DRR, vzdělávání a zlepšování schopností i znalostí místních
partnerů. Charita Česká republika je členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis, sdružení 162
národních charit, a členem regionální Caritas Europa. Díky tomu má Charita Česká republika
přirozeného partnera ve většině zemí světa a je schopná poskytnout rychlou a účinnou pomoc s
minimálními vedlejšími náklady.
www.charita.cz/.cz

Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou
pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí ve více než 60 zemích světa.Provozují kliniky, vykonávají
chirurgické operace, bojují s epidemiemi, provádějí očkovací kampaně. Lékaři bez hranic rovněž
pracují v odlehlých a těžce přístupných oblastech a také školí místní personál. Zabezpečují provoz
výživových center pro podvyživené děti, provozují programy psychologické pomoci a ošetřují
pacienty postižené infekčními nemocemi, např. tuberkulózou, spavou nemocí či HIV/AIDS.
www.lekari-bez-hranic.cz

Kontakt:
Vladimír Kučera
info@humanitarnikongres.cz
tel: +420 777 842 869

