
 

 
Local Small Scale Project Identification Form Including Budget Proposal 

 
Project title: 
Rozšíření a oprava školy 

 Project number: 
 

Partner country: 

Pákistán 

Region/town/locality: Arandu, dolina Basho v 
 pohoří Karakorum (záp.Himáláj) district 
Shigar Gilgit-Baltistán,Pákistán 

Start Date: 

6.2012 

End Date: 

10.2012 

Total budget: 

350000,- Kč 

 

Contribution from the Czech Republic Official 
Development Assistance (CZK):  

280000,-Kč 

Cost-sharing: 

70.000,-Kč Czech Hospital, o.s. 

Proposing organization - applicant: Czech Hospital, o. s., Šlechtitelů 636/6, Olomouc, 783 71, ČR 

RNDr. Margita Štěrbová – mobil: 723975501, email: dina@czechhospital.cz 

Ing. Vítězslav Dokoupil – mobil: 737288005, email: vita@czechhospital.cz 



CONTEXT AND RATIONALE 
Description of current situation and identification of development problems: 

Ve vesnici Arandu je cca 1500 obyvatel, ze kterých cca 300 jsou děti. Vesnice nemá 
profesionálního učitele, jen jednoho dobrovolníka, který může učit pouze ve svém volném 
čase, protože jeho obživou je pole, pastviny, dobytek, občasné dobývání polodrahokamu 
(pokud nějaké najde) a občasné nosičské služby expedicím. V Pákistánu také neplatí žádný 
zákon o povinné školní docházce. V Arandu navíc je jen jednotřídní škola, pokud tak lze 
nazvat přízemní budovu s cementovou podlahou, bez topení, bez nábytku a bez osvětlení. 
Nicméně tuto „základní“ školu (primary school ) navštěvuje cca 80 dětí různého věku 
v rozmezí od 7 do 14 let. Vzhledem k tomu, že alespoň trochu fungující škola je základem 
jakéhokoliv myslitelného pokroku (v tomto případě ze středověkých poměrů do novověku), 
jako první krůček k nápravě vidíme rozšíření této jednotřídky na dvoutřídku.  
Předpokládáme organizační spolupráci vesnické rady (village councel), psychologickou 
podporu místních duchovních vůdců v podobě 3 místních mullů, jejichž vliv na obyvatele je 
nezpochybnitelný a většinou velmi positivní.  
 

Zdůvodnění: 

Jak již řečeno, bez dobré školy není vzdělanosti ani naděje na jakýkoliv pokrok, či zmírnění 
bídy obyvatel vysoce položených himalájských vesnic. Vzhledem k tomu, že v Arandu 
funguje již od roku 2007 naše malá nemocnice, v ní množství sofistikovaných přístrojů včetně 
počítače, na střeše nemocnice pak funkční solární elektrárna a solární ohřev vody (Kromě 
dalších výdobytků jako je záchranný multifunkční džíp a traktor s mlátičkou a dalším 
příslušenstvím), je nutné vytvořit alespoň malou skupinu relativně vzdělaných lidí, kteří by 
byli schopni v budoucnu trvale zajistit funkčnost a fungování těchto výdobytků, které přináší 
v mnoha směrech novou a novověkou kvalitu do stále převažujícího středověkého způsobu 
života vesničanů. Proto je třeba, aby se vytvořila přirozená pyramida mladých lidí, ze kterých 
ti nejlepší (kteří zvládnou kromě rodné baltštiny i národní jazyk urdu, případně základy 
angličtiny, vedle základů matematiky a přírodních věd) by pak dostali šanci rozšířit si 
vzdělání ve středních školách, případně v univerzitních přípravkách či vysokých školách ve 
Skardu a časem i ve větších centrech. Jedině takoví lidé budou schopni ujmout se výše 
definovaného úkolu a také být základem, či jakýmsi kondenzačním jádrem pro další 
optimalizaci poskytovaného základního vzdělání, když se časem můžou stát školenými učiteli 
v místní škole.  
 
Náhrada jednotřídky dvoutřídní školou je prvním krůčkem ke zlepšení kvality výuky, kdy 
budou děti alespoň částečně rozdělené do více homogenních celků, než je tomu teď a učitel(é) 
se jim budou moci lépe věnovat.  
Proto, aby mohla škola opravdu fungovat a vzdělání dětí bylo odpovídající, je potřeba zajistit 
studované učitele. Toho jsme si plně vědomi, a proto jsme o tomto již jednali s místními 
vládními strukturami zodpovědnými za školství. Těmi nám bylo přislíbeno, že v okamžiku, 
kdy bude zajištěno místo pro výuku, budou oficiálně vytvořena dvě státem placená učitelská 
místa. 
 



Objectives of the development intervention, proposed strategy and its relevance: 

Cílem projektu je: 

1.Zlepšení podmínek a přístupu k základnímu vzdělání (primary school) 1.-5. třída 

Horský národ Baltiů žije trvale v podmínkách humanitární katastrofy doslova na hraně života 
v nehostinných údolích západního Himaláje – Karakorumu v severních oblastech Pákistánu.  
V roce 2007 Češi (jmenovitě Dina Štěrbová a Vítězslav Dokoupil) dopravili, postavili a uvedli 
do života v Arandu v nejvýše položené vesnici v jednom z nejodlehlejších údolí na úpatí 
Karakorumského ledovce Čhogo – Lungma malou českou nemocnici.  
V květnu 2008 vzniklo občanské sdružení Czech hospitál,o.s. s cílem pokračování projektu 
české nemocnice a v humanitární činnosti v této oblasti.  
Na rok 2008 a 2009 Czech hospital o.s. zajistilo z vlastních zdrojů a z prostředků dárců 
provoz nemocnice, odčervení obyvatel, nákup léků.  
V roce 2010 Czech Hospital o.s. zajistilo v rámci dotačního titulu  „PODPORA 
TROJSTRANNÝCH PROJEKTŮ ČEKÝCH SUBJEKTŮ“ z prostředků Rozvojové 
spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR, z vlastních zdrojů a z prostředků spolupracující 
Pákistánce NGO BHEF zlepšení hygienické situace obyvatel, snížení úmrtnosti hlavně žen a 
dětí a nemocnice stavbou fotovoltaické elektrárny získala energetickou nezávislost. 
Vroce 2011 Czech Hospital o.s. z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci 
humanitární pomoci ČR „Obnova po katastrofách“ a prostředků vlastních zajistilo opravu 
nebezpečného úseku jediné přístupové cesty do horní části údolí Basho, opravu tří životně 
důležitých mostů. 
Taktéž v roce 2011 z prostředků ZÚ MZV ČR v Islamabádu byla zakoupena zemědělská 
technika pro obyvatele Arandu a blízkých vesnic. 
 
Všechna naše činnost sleduje již dříve vytčené cíle v projektu, který nazýváme 
„MODELOVÉ ŘEŠENÍ ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE V EXTRÉMNÍCH 
PODMÍNKÁCH HORSKÝCH HIMALÁJSKÝCH VESNIC“. 
 
Tento projekt se setkává s velmi kladnou odezvou u místního obyvatelstva, lokálních 
zdravotních a humanitárních organizací, které jsou ochotny na projektu spolupracovat. Místní 
vládní a politické struktury jsou s tímto projektem seznámeny, jsou mu nakloněny a poskytují 
mu mediální publicitu. Také přislíbily zřízení dvou státem placených pracovních míst pro 
učitele.  
Myslíme si a jsme přesvědčeni, že pokračováním projektu nejen že zlepšíme a posuneme 
životní úroveň obyvatel a ověříme postupy komplexní humanitární a rozvojové pomoci, ale 
zároveň i velmi výrazně zvedáme kredit České republiky. 
 

PROJECT SPECIFICS 
Results (Project Outputs): 

1. Oprava stávající jedné třídy 

2. Vybudování druhé třídy 

Activities: 

1.1. Oprava podlahy (oprava cementové podlahy, její izolace a podlahová kritina) 
1.2. Oprava oken (přesklení a nátěr rámů) 
2.1. Vybudování další místnosti 
 



Risks and assumptions: 

Rizika: 

1. Zhoršení politické situace v regionu 

Předpoklady: 

1. Spolupráce ze strany domorodců 

2. Spolupráce s místní vesnickou radou 

3. Spolupráce s místními náboženskými vůdci 

BUDGET STRUCTURE 
Total contribution from the Czech ODA budget in CZK: 

280.000,-Kč 
1. Personal costs total:  
 

0,- Kč 

 

 

Individuals (in case of 

public procurements the 

unit price is lump-sum, in 

case of subsidies wage 

costs including statutory 

payment of health and 

social insurance or costs 

experts, each person has 

its own line) 

Manager projektu 

Koordinátor projektu 

 

 

Number of units 

(months/days/hours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 dní 

30 dní 

 

 

Price per unit in CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,-  

0,-  

 

 

Total cost in CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,- 

0,- 

2. Travel costs total: 
 

 

 

 

 
International travel costs 
 

Local transport  
 

Accommodation  
 
Visas  
 
Health preparation, e.g. 
vaccination  
 
Travel insurance  
 
Expense allowances (per 

diems to operative 

regulation of the Ministry 

of Finance of the Czech 

Republic on basic tariffs of 

meal) 

 

 

Number of units (e.g. air 

tickets, days/km, nights, 

visas, days/months) 

 

2 letenky 

 

0,- 

 

0,- 

 

2 víza 

 

0,- 

 

 

2 osoby 

 

60 dní 

 

 

Price per unit in CZK 

 

 

 

0,- 

 

0,- 

 

0,- 

 

0,- 

 

0,- 

 

 

0,- 

 

0,- 

 

 

Total cost in CZK 

 

 

 

0,- 

 

0,- 

 

0,- 

 

0,- 

 

0,- 

 

 

0,- 

 

0, 

3. Equipment and goods supplies (exclusively for the purposes of the project): 

Materiál potřebný k opravě 20.730,- Kč 
Podlahová krytina 20.000,-Kč 



4. Direct costs in the place of implementation: e.g. real property lease, office equipment 

0,- 

5. Subdeliveries: e.g. construction and technical work, transport of material, translations 

Dodávka stavby kontraktorem   211.000,- Kč 
Doprava materiálu   10.000,-Kč 
6. Direct support for target groups: e.g. travel costs, per diems, registration fees 

0,- 

7. Administrative (indirect) costs (not more than seven per cent of the total 1 through 6):  

18.270,- Kč 

ADMINISTRATION 

Place, date, names, signatures: V Olomouci  14.11.2011 

city, day/month/year, names and signatures of the applicant/implementing organization 

RNDr. Margita Štěrbová 
Vítězslav Dokoupil 

 


