
Mládež v akci 

Vodní čerpadlo v Duguwolowila 

 

Během projektu Konference mládeže jsme se my, mladí lidé, pocházející z různých zemí a 

měst, rozhodli uvést v život  konkrétní projekt mezinárodní solidarity.  

V rámci tohoto projektu bychom rádi shromáždili peněžní prostředky na financování vodního 

čerpadla v Duguwolowila. 

 

Proč zrovna Duguwolowila? 

Jedním z měst, které se účastní projektu Konference mládeže, je francouzské město Gentilly, 

spolupracující od roku 2002 s městem Duguwolowila v Mali. Spolupráce mezi těmito dvěma 

městy se zaměřuje na zdravotní pomoc, zejména na vybudování zařízení pro zásobování 

pitnou vodou potřebnou pro zdravotní středisko, pro zavlažování zeleninových zahrad, atd. 

V roce 2007 se do tohoto projektu mezinárodní solidarity zapojilo také německé město 

Freiberg, které elektrifikovalo  zdravotní středisko fotovoltaickými panely.   

V roce 2009 se do Mali vydala skupina mladých lidí z Gentilly a Freibergu, kteří navštívili 

region Duguwolowila, konkrétně vesnici Kolobo. Zde pomohli zrekonstruovat zdejší školu a 

založili zeleninovou zahradu pro žáky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč se zrovna zabývat vodou? 

Od roku 2015-2016 je město Gentilly zapojeno do projektu zaměřeného na zvýšení zásob 

pitné vody a na zlepšení hygieny a kvality sanitárních zařízení v celé oblasti Duguwolowila.  

Stěžejním cílem tohoto projektu je zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména dívek a žen. 

Ty jsou opravdu často zneužívány, protože prostě jen nosí vodu z velmi vzdálených zdrojů a 

tím jsou vyloučeny ze školního vzdělávání. Navíc ve školách nejsou dostatečné hygienické 

podmínky. 

Informace o Duguwolowila: 

 48.115 obyvatel (r. 2014) 

 4 681 km² 

 31 vesnic a 16 osad 

 Hlavní vesnice: Touba (18.000 

obyvatel) 

 oblast Koulikoro  

 Hlavní činnosti: rodinné farmy, 

rozsáhlé tradiční zemědělství, 

chov zvířat 
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Již jsme dokázali: (díky francouzským fondům z Agence de l´eau Seine-Normandie a 

Syndicat des eaux d’Île-de-France) 

 vyvrtat 11 vrtů a vybavit je ručními  čerpadly (do roku 2017) 

 přesunout obyvatele do míst, kde budou vybudována čerpadla za pomoci organizace 

AMSCID  

(Mali Asociace pro solidaritu a mezinárodní spolupráci) 

 opravit cca 15 ručních čerpadel s cílem umožnit lepší přístup k pitné vodě 

 vybudovat ve třech školách s výukou malých dětí (1. stupeň ZŠ) 3 bloky latrín (doteď 

v těchto školách nebyly ani toalety ani latríny)  

 informovat uživatele latrín (studenti, učitelé, zaměstnanci školy) o způsobu používání 

a udržování latrín postavených organizací AMSCID  

 

 

Tento projekt pokračuje a jeho cílem je zajistit stále více a více  zdrojů pitné vody a 

sanitárních zařízení (latríny) v oblasti Duguwolowila a okolních vesnicích a osadách.  

Pro více informací o tomto projektu navštivte webové stránky Gentilly (francouzsky): 

http://www.ville-gentilly.fr/citoyennete/gentilly-sans-frontiere/cooperation-decentralisee-avec-

duguwolowila/projet-eau-et-assainissement.htm 

 

Proč instalace vodních čerpadel?  

Jsou opakem tradičních studen a vodních kol (které se nacházejí v 

hloubce od 5 do 15 metrů pod zemí), použití vodních čerpadel 

redukuje riziko znečištění vody. Proto jsou tu méně často 

rozšířeny nemoci, především průjem. Kromě toho je zde menší 

riziko nehod, protože lidé během pumpování padali do studny a 

umírali.  

Zejména ženy a děti, kterých se nejvíce týká přeprava vody, 

budou díky tomu trávit méně času nošením vody a vynaloží 

menší množství energie pro získání vody. Získaný čas a energii 

využijí na docházku do školy a jiné aktivity, což zlepší jejich 

každodenní život.   

Vrtání studny – březen 2017 
Přednáška o hygieně pro obyvatele 

vesnice – červen 2017 

Ruční čerpadlo 
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Chceme zmobilizovat naše síly, abychom alespoň trošku pomohli zlepšit všední život 

obyvatel vesnic a zejména, abychom pomohli zlepšit přístup k pitné vodě díky vodnímu 

čerpadlu. 

Pro dosažení našeho cíle budeme organizovat různé události v našich městech. Při organizaci 

těchto událostí  budeme do května 2018 vybírat finanční prostředky.  

V závislosti na výši vybraných finančních prostředků provedeme vrt a vybavíme ho vodním 

čerpadlem.  

 Vrt  7 500 – 8 000 EUR (cca 200 000 Kč) 

 Zakoupení a instalace čerpadla 1 500 – 2 000 EUR (cca 52 000 Kč) 

 Analýza vody 80 – 100 EUR (cca 2 600 Kč) 

 Doplňkové zařízení (vypouštěcí kanál, zeď, žumpa) 1 200 – 1 500 EUR (cca 40 000 Kč)  

 

Neváhejte a kontaktujte nás pro získání více informací nebo  

v případě zájmu prosím přispějte na dobrou věc! 


