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BACKGROUND 

ZAMBIE 

 Populace: 16 mil., 752,614 km2  

 Lower middle income country: 60% pod hranicí chudobyy, 

42% v extrémní chudobě 

 Ekonomika: růst HDP 3%, nízké ceny mědi posledních 7 let, 

časté přerušování dodávky elektrické energie, dopady El Nino 

na zemědělskou produkci v předchozích letech 

 Zemědělství: 71%  pracovní síly 

 

 



BACKGROUND 



BACKGROUND 

UPRCHLÍCI V ZAMBII 

 Celkový počet PoCs: 55 000  

 Urban refugees (Lusaka, Kitwe, Ndola, ..) 

 Self-settled refugees 

 Refugee settlements: Mayukwayukwa and Meheba 

Refugee Settlements 

 

 



BACKGROUND 

UPRCHLÍCI V ZAMBII - práva 

 1951 Refugee Convention and 

1967 Protocol  

 1951 Convention není začleněna 

do místních zákonů. 

 Zambie má výhrady k některým 

článkům Konvence 1951 v 

oblasti práva na práci, vzdělání, 

volnost pohybu a poskytování 

cestovních dokladů.  

 



BACKGROUND 

MAYUKWAYUKWA REFUGEE SETTLEMENT 

 Od r. 1966 

 



BACKGROUND 

MEHEBA 

 

 



BACKGROUND 

LUSAKA 

 

 



LUSAKA URBAN REFUGEES PROGRAM 

UPRCHLÍCI VE MĚSTECH 

 Země původu: DR Congo, Burundi a Somálsko 

 11,000 

 Přes 7,000 uprchlíků drží Urban Residency Permit 

 Podmínky udělení Urban Residency Permit: zdravotní 

důvody, sjednocení rodiny, studium, práce 

 Možné způsoby obživy jsou limitovány povinným držením 

tzv. Investors Permit nebo Employment Permit – překážky  

 



LUSAKA URBAN REFUGEES PROGRAM 

PROBLÉMY 

 Diskriminace a exkluze 

 Legální překážky 

 Nízká soběstačnost 

 Syndrom závislosti (Dependancy syndrome) 

 Nedůvěra 

 Nízké povědomí mezi pracovníky veřejné státní správy  



LUSAKA URBAN REFUGEES PROGRAM 

CÍL PROJEKTU 

Zlepšit soběstačnost a zdroje obživy městských uprchlíků, bývalých uprchlíků v 

programu Lokální integrace a chudých Zambijců prostřednictvím zlepšeného 

přístupu ke vzdělání, učňovskému vzdělání a příležitostem získávání obživy. 

     



LUSAKA URBAN REFUGEES PROGRAM 

Cílová skupina 

 Uprchlící žijící v Lusace – držitelé platné Urban Residency 

Card a jejich rodinní příslušníci (Family Unity) 

 Uprchlíci žijící v Lusace – držitelé platné propustky z 

kempů (Gate Pass) 

 Ostatní PoCs žijící v Lusace 

 Zambijské komunity v Lusace 



LUSAKA URBAN REFUGEES PROGRAM 

Doba implementace: 02/2017 – 12/2019 

Rozpočet:  9,7 mil ZMW (cca 1 mil USD) 

 



LUSAKA URBAN REFUGEES PROGRAM 

Výstup 1: Poskytnutí služeb a asistence v sociální oblasti městským uprchlíkům 

 Baseline study 

 Vulnerability and self-reliance assessment 

 Přímá podpora nejzranitelnějším rodinám 

 Podpora vzdělávání dětí 

 Rozvoj a provoz Outreach Centres 

 Rozvoj gramotnosti 

 Referrals 

 Program na podporu zaměstnanosti 



LUSAKA URBAN REFUGEES PROGRAM 

Výstup 2: Přístup k integrovaným příležitostem zdrojů obživy pro městské 

uprchlíky a další PoCs 

 Market assessment a Value-chain Assessment 

 Pilotování Graduation Approach 

 Program integrovaného 

 učňovského vzdělávání  

a podnikání pro mládež 



LUSAKA URBAN REFUGEES PROGRAM 

Výstup 3: Zlepšení společného soužití uprchlíků v městských oblastech 

 Lobby a advocacy 

 Zvyšování povědomí o právech uprachlíků 

 Mediální program  



LUSAKA URBAN REFUGEES PROGRAM 

IMPLEMENTATION FRAMEWORK 

 Implementační tým zkušených zaměstnanců 

 4 Outreach Centres s Outreach volunteers 

 SoPs 

 Holistic approach to livelihoods 



LUSAKA URBAN REFUGEES PROGRAM 

GRADUATION APPROACH 

 GA pomáhá extrémně chudým přejít k udržitelným 
zdrojům obživy skrze zaměstnání nebo podnikání s cílem 
získat odolnosti vůči šokům a zátěžovým situacím. 
Kombinuje prvky sociální ochrany, rozvoje způsobů 
obživy a přístup k financím za účelem ochrany účastníků 
v krátkém horizontu a rozvoje udržitelných zdrojů obživy 
v budoucnosti. 



LUSAKA URBAN REFUGEES PROGRAM 

GRADUATION APPROACH 

 BRAC v Bangladéši od r. 2002 

• Targeting Ultra Poor 

 CGAP a Ford Foundation trials od r. 2006 

• Pilotní testovací projekty v 8 zemích – 75-98% 
účastníků splnilo kritéria absolvování programu po 
18-36 měsících 

www.cgap.org www.brac.net 



LUSAKA URBAN REFUGEES PROGRAM 

GRADUATION APPROACH – klíčové komponenty 

 Targeting –  extrémně chudé domácnosti, 

                         vulnerability- viability 

 Portfolio asistence a služeb 

 Načasování intervencí 

 Monitoring a evaluace 

 Flexibilita v návrhu programu 



LUSAKA URBAN REFUGEES PROGRAM 

GRADUATION APPROACH – Assistance and services 

• Case management 

• Network engagement 

• Consumption support 

• Core capacity building  

• Promotion of saving habits 

• Livelihood strategy  

• Technical skills training  

• Livelihood assets transfer  



GRADUATION APPROACH – livelihoods strategy 



BACKGROUND 

PROGRAM LOKÁLNÍ INTEGRACE 

 

 V Zambii od 2013 

 Cílová populace: 10,000 Angolanů, 4,000 Rwanďanů a  

stejný počet Zambijců = celkem 28,000 

 Plánovaný rozpočet: USD 21 mil 

 Hlavní partneři: UNHCR, GRZ, IPs (CCR, Concern WW, 

WVI, iDE, Habitat for Humanity, Buildcon) 

 



BACKGROUND 

Comprehensive Solutions Approach 

Strategic Framework for Local 
Integration 

Alternative Legal Status 

Eligibility & screening, 
passports, 

residence/naturalization 

Integrated Resettlement 
Program 

Land  allocation, 
infrastructure & services, 

relocation 

Advocacy for Refugee 
Affected Areas 

Sectoral support, local 
development, scale up of 

services and 
infrastructure 

Voluntary Repatriation 
Program 

PROGRAM LOKÁLNÍ INTEGRACE – 3 pilíře implementace 



NEEDS 

25 

GAPS & NEEDs 

 

Poor self 
reliance 

Youth 
unemployme

nt 

Mostly 
subsistence 

farmers – low 
diversity of 
livelihoods 

Poor business 
operation 
skills and 

entrepreneuria
l know-how,  

Poor 
linkages to 

product 
markets  

Low cash and 
poor access to 

capital 
(business 
start-up)  



OBJECTIVES 
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Overall Project Goal 

Improve livelihood opportunities 

 

Project Objective 

By the end of the Project the youth and economically active male and female 

former refugees and their Zambian hosts in two integrated settlements in 

Mayukwayukwa and Meheba will have: 

• access to quality vocational and entrepreneurship training and  

• income generating activities in the resettlement areas, and  

• improved awareness on entrepreneurship culture  

that will enable them sustain and improve their (self)employment  

and diversify and increase household income. 



INTERVENTIONS 
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Major areas of intervention 

Integrated vocational and entrepreneurship training 

Entrepreneurship training of potential entrepreneurs, 

entrepreneurs – producers, traders, farmers, 

businessmen, etc. (GYBI, SYB, IYB, Get Ahead) 

Entrepreneurship capacity building of cooperatives 

Entrepreneurship program in churches - IGAs 

Entrepreneurship program in schools  

Saving and internal lending circles 

Market development 

Linkage to markets and financial institutions 

Bulking and honey processing centre 

Innovation technologies - EWB 

 



ACHIEVEMENTS & LESSONS LEARNT  
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Gained trust of beneficiaries, partners and UNHCR 

Complex approach to vocational and entrepreneurship training 

Importance of consistent follow-up program on businesses 

Need of graduation system in all training 

Incorporated saving and internal landing system 

Audits 



CHALLENGES 
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Doing development with humanitarian 

organization 

Poor strategic preparation of the 

whole operation – constant changes, 

development on the go, lack of long 

term vision 

Poor interest of PoCs in physical 

resettlement 

High dependency syndrome  

Poor culture of working in groups 

Cooperation among partners 



DOTAZY? 
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DĚKUJI  


