
NEPÁL: POMOC V NÁROČNÉM 
TERÉNU 



Zemětřesení 
 

 

 

 

 

 

• 25/4/2015 – Gorkha EQ 
- 7.8 Mw  (Haiti 2010: 7.0; Pakistan 2005: 7.6) 
- v Nepálu přes 8 850  obětí, 22 000 zraněných 
- v 11:56 
- následné otřesy (386) 
 

• Následný otřes 12/5/2015 – Dolakha EQ 
- 7.3 Mw 

- v Nepálu přes 150 obětí, 3 200 raněných 

- v 12:50 
 
 
 



 

Zdroj: OCHA, Humanarian Snaphot 24.8.2015 



Rozhodnutí, zda zahájit humanitární 
pomoc 

• Rozsah katastrofy a počet obětí, kapacity zasažených a 
místní správy (žádost vlády o mezinárodní pomoc?) 

• Zdroje financování (Klub přátel ČvT, partneři, Alliance2015, 
SOS sbírka) 

• v souhladu s ČvT strategií, přidaná hodnota ČvT? 

 

• Kdo o tom rozhoduje 

 

• Rozhodnutí ANO, další kroky: vyslání týmu (Emergency 
roster), otevření SOS sbírky, kontakt partnerů, logistika 



Suitable financial 
products & service 

providers 
Gov’t line agencies 

Input sellers 

Traders and 
companies in 

output markets 





První dny 

• Logistika 

• Koordinace (clustery, Alliance2015, místní 
NGOs) 

• Tým 

• Zjišťování potřeb a výběr oblasti 

• Nákupy materiálu k distribuci 



UN OCHA cluster systém 

Zdroj: UNOCHA, UN OCHA Cluster System 



Zdroj: UN Country Team, Severity of  districts in terms of the EQ intensity aread, April 2015 



První dny 

• Logistika 

• Koordinace (clustery, Alliance2015, místní 
NGOs) 

• Tým 

• Zjišťování potřeb a výběr oblasti 

• První assessment - nákupy materiálu k 
distribuci 



Zdroj: OCHA, Immediate Needs, 3.5.2015 













Koordinace v disktriktu Gorkha 



1. Politické a sociální prostředí 

2. Geograficko-logistický 

 

Náročný terén 



- Občanská válka (96 – 06) 

- Volby 2008, tvorba ústavy 

- Politické tlaky 

- Korupce (126. z 174 zemí v Corruption perception 
Indexu 2014) 

- Současné nepokoje 

- Kastovní diskrimace 

- Etnická diskrimace (Janajati) 

- Diskrimace žen 

 

Politické a sociální prostředí 



 
Geograficko-logistický 



• Nedostupné horské oblasti 

• Sesuvy půdy 

• Zahlcenost trhu 

• Následné otřesy 

• Komunikace 

 

Geograficko-logistický 



První distribuce 

• Průzkum potřeb 

• Tarpauliny 

• Plošná vs. Cílená distribuce 

• Spolupráce s místní správou 

 

























































 



 



Zdroj: Shelter Cluster, Tarpaulines Distribution, 6.5.2015 
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nepalskym-rodinam-pomaha-s-pristresim-a-
poskytuje-ochranu-zenam-i-detem 
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Pomoc ČvT 
  

 

Člověk v tísni v Nepálu dosud pomohl 56 750 lidem: 
 
• 8475 rodin dostalo plachty na provizorní přístřeší 
• 2300 rodin dostalo vlnité plechy na provizorní přístřeší 
• 3576 dek a 3731 matrací dostali lidé, kteří přišli o obydlí 

a vybavení domácnosti 
• 500 rodin dostalo potravinovou pomoc 
• 570 rodin dostalo solární lampy 
• 46 stanů slouží jako školy, zdravotnická střediska, kláštery 

nebo komunitní centra 
• 889 ženám a dětem jsme poskytli ochranu 

 



Současná situace 

• Přes 600 000 domů zničeno, přes 280 000 
poškozeno, 1.4 mil lidí stále zavislé na 
potravinové pomoci 

• Pozice vlády ke stavbě permanentních domů 

• Nepokoje 

• Příprava na zimu 

• Registrace nevládních organizací 

 

 



Současná situace 

 

 

Zdroj: OCHA, Situation report, 15.8.2015 



Současná situace 

Zdroj: OCHA, Funding Status, 28.8.2015 



Plány ČvT v Nepálu 
• Obnova zdrojů obživy 

• Winterizované semi-permanentní přístřešky 

• Protection 

• Oprava infrastruktury a sanitace 

 

• Zdroje financování: SOS sbírka, DFID, IOM 

 




