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Co je cílem fondu?

Nouzový svěřenský fond EU pro Afriku podporuje sta-
bilitu a mír a přispívá k lepšímu řízení migrace v Africe 
tím, že řeší základní příčiny destabilizace, nuceného vy-
sídlování a nelegální migrace. Projekty fondu usilují o: 

• Zvyšování šancí lidí na nalezení lepších eko-
nomických příležitostí, například poskytováním 
odborného vzdělávání a stipendií nebo podporou 
mikropodniků a malých a středních podniků, které 
poskytují ekonomické příležitosti zranitelným oso-
bám, mládeži a ženám.

• Posilování odolnosti komunit podporou přístupu 
lidí k základním službám, jako jsou potraviny, čistá 
voda, zdravotní střediska a školy.

•  Zlepšování řízení migrace poskytováním pomoci 
zranitelným migrantům na migračních trasách, 
například organizováním pátracích a záchranných 
misí a poskytováním zdravotní péče, pomocí 
migrantům při návratu domů, pokud si návrat přejí, 
a ochranou a podporou obětí obchodování s lidmi a 
převaděčství.

• Zlepšování správy věcí veřejných a předcházení 
riziku konfliktů podporou partnerských zemí 
v boji proti terorismu, obchodování s lidmi a 
organizovanému zločinu, předcházením radikalizaci 
a násilnému extremismu za pomoci dialogu a 
průběžnou ochranou a podporou lidských práv a 
základních svobod.

Co je nouzový svěřenský 
fond EU pro Afriku?

Nouzový svěřenský fond EU pro stabilitu a řešení 
hlavních příčin nelegální migrace a vysídlených osob v 
Africe je jedním z nástrojů, které Evropská unie využívá 
k posílení spolupráce mezi EU a africkými partnerskými 
zeměmi. 

Nouzový svěřenský fond EU pro Afriku má rozpočet 5 
miliard EUR, který využívá k financování projektů ve 26 
afrických zemích ve třech regionech: Sahel a Čadské 
jezero, Africký roh a severní Afrika. Projekty realizují 
agentury členských států EU, agentury OSN a další 
nevládní organizace. 

Nouzový svěřenský fond EU pro Afriku byl zahájen 
evropskými a africkými partnery v rámci summitu o 
migraci ve Vallettě dne 12. listopadu 2015. Mezi jeho 
účastníky patří Evropská komise a 25 členských států 
EU, Norsko a Švýcarsko. © EUTF

INFORMATIVNÍ PŘEHLED 
NOUZOVÝ SVĚŘENSKÝ  
FOND EU PRO AFRIKU



Funded by the European Union

Další informace o nouzovém svěřenském fondu EU pro Afriku, UNHCR a UNICEF:  

• https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en 

• https://data2.unhcr.org/en/situations

• https://data.unicef.org

Evropská unie podporuje uprchlíky také pomocí jiných prostředků a projektů.  
Více informací naleznete zde:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

Výše uvedené údaje pocházejí z května 2021.
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Kdo má z fondu prospěch?

Nouzový svěřenský fond EU pro Afriku se zaměřuje 
na podporu takových nejzranitelnějších a nejchudších 
obyvatel daných regionů, jako jsou například uprchlíci, 
migranti a vnitřně vysídlené osoby, kteří museli uprch-
nout ze svých zemí v důsledku konfliktů, teroristických 
útoků, nedostatku pracovních míst, změny klimatu 
či nedostatku potravin a vody. Nouzový svěřenský 
fond EU pro Afriku rovněž podporuje zranitelné místní 
komunity a oběti obchodování s lidmi a převaděčství, 
přičemž ženy a mladí lidé tvoří klíčovou cílovou skupinu 
všech programů. Národní a místní orgány, jakož i 
občanská společnost a komunitní organizace těží ze 
vzdělávacích činností v rámci nouzového svěřenského 
fondu EU pro Afriku a hrají klíčovou roli při provádění 
projektů financovaných z tohoto fondu.

Klíčové údaje

• S podporou nouzového svěřenského fondu EU pro 
Afriku bylo v oblastech Sahelu a Čadského jezera 
a Afrického rohu vytvořeno více než 132 000 
pracovních míst.

• Nyní má více než 9,3 milionu lidí lepší přístup k 
základním sociálním službám, jako je zdravotní péče 
a vzdělání.

• Z Libye bylo evakuováno více než 5 900 uprchlíků a 
žadatelů o azyl.

• Více než 1,8 milionu lidí se zúčastnilo aktivit v rámci 
předcházení konfliktům a budování míru ve třech 
regionech, ve kterých nouzový svěřenský fond EU pro 
Afriku působí.
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