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Tlačová správa 
Luxemburg 21. januára 2021 

Humanitárna pomoc EÚ 
na vzdelávanie by mala byť 
dlhodobejšia a dostať sa k väčšiemu 
počtu dievčat 
Humanitárna pomoc EÚ určená na vzdelávanie v núdzových a dlhotrvajúcich krízových 
situáciách fungovala v posledných rokoch pomerne dobre prostredníctvom relevantných 
projektov pomoci. No v osobitnej správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), 
sa hovorí aj o niekoľkých nedostatkoch. Podporu EÚ dostáva celkovo viac chlapcov, hoci 
v regiónoch, kde prebieha konflikt, je väčšia pravdepodobnosť, že do školy prestanú chodiť 
dievčatá. K väčšej efektívnosti pomoci EÚ by prispeli dlhodobejšie projekty, lepšia analýza 
nákladov a lepšia udržateľnosť programov peňažnej pomoci. 

Odhaduje sa, že v rozvojových krajinách nenavštevuje základnú školu 64 miliónov detí. Polovica 
z nich žije v oblastiach zasiahnutých konfliktom. Prístup k vzdelávaniu im poskytuje možnosť učiť 
sa a tiež okamžitú fyzickú ochranu, ako aj vedomosti a zručnosti, ktoré im môžu zachrániť život. 
Európska komisia nedávno zvýšila podiel pomoci na vzdelávanie na 10 % zo svojej celkovej 
humanitárnej pomoci, čo v roku 2019 predstavovalo približne 160 mil. EUR. 

Audítori zistili, že pomoc EÚ pomohla obnoviť a zachovať prístup k bezpečnému a kvalitnému 
vzdelávaniu počas humanitárnych kríz. Projekty boli relevantné a dobre koordinované a Európska 
komisia riešila problémy, ktoré zistila počas svojich monitorovacích návštev. Vďaka tomu mohla 
byť splnená väčšina cieľov projektov. 

„S pomerne obmedzenými prostriedkami bola EÚ schopná pomôcť v oblastiach zasiahnutých 
krízami mnohým deťom, ktoré nechodia do školy,“ uviedol Hannu Takkula, člen Európskeho 
dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Jej podporu na vzdelávanie v núdzových situáciách 
však treba doladiť tak, aby dosiahla takú mieru efektívnosti a relevantnosti, akú si tento ušľachtilý 
cieľ zaslúži.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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Väčšina projektov trvá príliš krátko (10 – 12 mesiacov) na to, aby sa pokryli viacročné potreby 
vzdelávania detí v dlhotrvajúcich krízach. To znamenalo, že pomoc EÚ bola menej efektívna 
a menej schopná poskytnúť udržateľné riešenia. V súvislosti s efektívnosťou audítori odporúčajú, 
aby Komisia zlepšila analýzy nákladov s cieľom dosiahnuť viac za rovnaké množstvo peňazí. 

U dievčat je väčšie riziko ako u chlapcov, že prestanú chodiť do školy, pretože musia vykonávať 
práce v domácnosti a sú vystavené násiliu a skorému manželstvu. Audítori však vo svojej správe 
upozorňujú, že podiel dievčat, na ktoré je pomoc zameraná a/alebo ku ktorým sa dostane, 
neodráža väčšie znevýhodnenia, ktorým čelia. 

Projekty peňažnej pomoci EÚ na vzdelávanie nepomáhajú znížiť závislosť prijímateľov od nej. 
Audítori preto odporúčajú, aby Komisia plánovala tak, aby boli výsledky udržateľné aj po skončení 
jej humanitárnej pomoci, a to tým, že bude rozvíjať sebestačnosť a prijímajúcim rodinám 
poskytovať riešenia pre ich životnú situáciu. 

 
 

Základné informácie 

EÚ poskytuje prostredníctvom Generálneho riaditeľstva Komisie pre civilnú ochranu a operácie 
humanitárnej pomoci EÚ (ECHO) humanitárnu pomoc ľuďom zasiahnutým katastrofami. 
Podporuje mnoho typov vzdelávacích aktivít, ako je výstavba alebo renovácia tried, dodávky 
vzdelávacích materiálov a nábytku, vyškoľovanie učiteľov, poskytovanie zrýchleného vzdelávania, 
ktoré má deťom pomôcť vrátiť sa do školy, zvyšovanie povedomia rodičov o dôležitosti 
vzdelávania a poskytovanie peňažných prostriedkov rodinám, aby mohli deti chodiť do školy. 
Audit, o ktorom je dnes uverejnená správa, sa týkal projektov v Jordánsku, kde záväzky EÚ 
v rokoch 2017 až 2019 predstavovali 18 mil. EUR a v Ugande, kde boli záväzky EÚ vo výške 16 mil. 
EUR. Turecko, najväčší príjemca financovania EÚ na vzdelávanie v núdzových situáciách (84 mil. 
EUR), bolo témou ďalšej audítorskej správy uverejnenej v roku 2018. 

Osobitná správa č. 2/2021: Humanitárna pomoc EÚ na vzdelávanie: pomáha deťom v núdzi, 
no mala by byť dlhodobejšia a dostať sa k väčšiemu počtu dievčat – je dostupná v 23 jazykoch EÚ 
na webovom sídle EDA (eca.europa.eu). 

EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným 
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, subjektom z oblasti priemyslu 
a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach 
predkladáme, sa zavádza do praxe. 

Kontakt pre médiá v súvislosti s touto správou 

Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
tel.: (+352) 4398 47502/mobil: (+352) 691 551 502 
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