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Historický okamžik: zemětřesení na Haiti – 2010

Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? 
Proč se sbírají humanitární data? 

- Vláda a záchranný systém na 
Haiti totálně ochromen

- Pomoc přichází zvenčí – NGOs, 
INGOs , občanská společnost, 
mezinárodní pomoc…

- Chybí informace!
- Geografické 
- O přeživších
- Kdo potřebuje pomoci a 

kde?
- Kdo kde už pomáhá a jak?



Potřeba kvalitních  informací, jejich 
dostupnost v reálném čase a jejich efektivní 
distribuce aby mohli humanitární pracovníci 
reagovat rychle a efekitvně koordinovat svou 
práci.

Nutno sbírat informace z netradičních 
zdrojů – zapojení široké veřejnosti do 
pomoci
�CROWDSOURCING - sbírání informací z 
davu, často pomocí  SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ
� Sdílení informací jako tzv. OPEN DATA (= 

data která jsou volně dostupná všem)
� Pomocí OPEN SOURCE softwarů 

• Otevřený zdrojový kód
• Bezplatná dostupnost softwaru
• Vývoj zajišťovaný dobrovolnickou 

komunitou

Vznik nového informačního prostředí!



Sahana Eden

http://eden.sahanafoundation.org/
- Open source databáze humanitárních přístřešků, skladů, kanceláří 

organizací, projektů, nemocnic
- Možnost vizualizace na mapě OpenStreetMap



OpenStreetMap (OSM) www.osm.org

� Open source webová platforma s 
mapami celého světa

� Mapy volně dostupné zdarma 
� Možnost volného doplňování informací 

a  obnovování map 

Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT)

• Iniciativa aplikující principy open source a sdílení dat v 
kontextu humanitární pomoci a ekonomického rozvoje

• „most mezi humanitárními pracovníky a OSM 
komunitou“

• Podpora na dálku (mapování ze satelitních snímků) i na 
místě (školení, terénní mapování, budování OSM 
komunity na místě)

• Haiti, Indonésie, Senegal,….

http://hot.openstreetmap.org/



Kolaborativní kartografie

• Způsob sběru, shromažďování a sdílení geografických dat

• Participativní technika tvorby map



Před Po 28 dnech

HAITI 2010



EUROSHA 
Základní informace

� pilotní projekt financovaný 
Evropskou komisí -> vytvoření 
jednotného systému EU Aid 
Volunteers

� 4 země Afriky: Burundi, ČAD, Keňa, 
Středoafrická rep.

� konsorcium 9 nevládních organizací z
5 zemí Evropy

� koordinátor : France Volontaires

� 18 dobrovolníků z Evropy a 8 z Afriky 

� mise 6 měsíců



Středisko humanitární a rozvojové pomoci Diakonie 
Českobratrské církve evangelické 

� Humanitární pomoc v ČR při mimořádných 

událostech

� Rozvojová pomoc v zahraničí

� Etiopie, Mali, Moldavsko, Sýrie 

Vysílající organizace



Příprava před krizovými situacemi

za použití open–source technologií 
OpenStreetMap a Sahana 

Cíle projektu 

Zlepšit spolupráci mezi 
humanitárními aktéry při 

řízení krizových situací

Sbírat, spravovat a 
sdílet humanitární 

informace

Zvýšit kapacity 
místních a 

mezinárodních 
humanitárních
aktérů pomocí 

školení



Sbírání humanitárních informací
� Geografické informace (cesty, budovy, body zájmu...)
� Informace o aktérech HP  (« kdo dělá co kde »)

Sdílení humanitárních informací
� Skrze OpenStreetMap a Sahana – data jsou tak 

přístupná pro všechny

Školení za účelem zvyšování kapacit a spolupráce
aktérů HP 

� Zvyšování povědomí, demonstrace a školení pro místní a 
mezinárodní aktéry humanitární pomoci

Aktivity v rámci projektu EUROSHA



Čad
- 1,284 mil. km

- arabština, francouzština
(oficiální), přes 120 různých 
jazyků a dialektů

- islám, křesťanství, animismus

- 11,3 mil. obyvatel

- 600 etnik

- historie politických převratů
a občanských válek, konflikt 
sever x jih

- ropa, zemědělství, chov 
dobytka, rybolov



Humanitární kontext
• sucha/povodně, desertifikace
• uprchlíci z okolních zemí, IDPs

- Ze Súdánu: 288 000
- Z CAR: 75 000
- IDPs: 130 000 – z toho 30 % děti 

ve věku od 6 do 12 let
• obrovská úmrtnost matek a 

novorozenců
• 80% chudoba
• korupce
• Průměrná délka života: 49 let
• Epidemie (cholera)
• V roce 2011 mělo přístup k pitné 

vodě jen 47,3% obyvatel



Projekt EUROSHA v ČADU
říjen 2012 – duben 2013





Témata
� Oblasti intervence italské NGO Acra – jih Čadu

� Mapování komplexní struktury uprchlických táborů 
na hranicích SAR a přilehlých měst a vesnic

� Školení humanitárních organizací a místních autorit



Výzvy/komplikace

� Bezpečnostní situace + transport 
� Banditismus, rebelové

� Klimatické podmínky + zdraví

� Špatná administrativní organizace – omezené zóny pro 
mapování v terénu

� Elektřina, internet, telefonní signál



Dosažené výsledky
� Všechny cíle projektu splněny

� Vytvořena komunita OSM maperů

� Mapy města Goré, několika vesnic, 4 uprchlických táborů, zón intervence 
Acry

� Školení OSM pro 253 osob

� Základy pro pokračování rozvoje

OSM na úrovni VŠ, místních autorit, 

ministerstev, NGOs po celé zemi



Goré



Srovnání: uprchlický tábor 
Amboko na OSM a Google Maps



Srovnání: uprchlický tábor 
Dosseye na OSM a Google Maps



Mapování v terénu



Školení OSM - mapping parties



Šíření open-source



A ve volném čase….. 

Poznávání 
N‘Djameny



Africká svatba ☺



Poznávání 
místního života…..



… a místní 
kulturu!


