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1. Zadání 

 

2. Hlavní zjištění 

 

3. Další navržený postup 



1. Navázání spolupráce s NGO na univerzitě v Darchanu 

pro práci s veřejností a vyhledání dalších vhodných NGO za pomoci 

univerzitních pracovníků. 

 

2. Získání přehledu o místních i celostátních médiích, 

odborném tisku a kontaktů na novináře. 

 

3. Vytipování cílové skupiny (skupin), kterou budeme oslovovat, 

určení způsobu a formy oslovení v místě obvyklých. 

 

4. Získání informací a kontaktů na experty v probíhajících 

projektech v oblasti lesnictví – FAO, GIZ, UNDP, Asijská rozvojová banka, 

Finsko atd. 
 



spolupráce s NGO na univerzitě v Darchanu pro práci 

s veřejností a vyhledání dalších vhodných NGO: 

 

• Environmental Research Center 

 

• Khongor Oi – střecha pro 60 user groups 

 

• Výběr 3 dalších vhodných NGO pracujících s 

veřejností v provincii Darkhan  



Získání přehledu o místních i celostátních 

médiích, odborném tisku a kontaktů: 

 

• Místní mas-média 

• Plně závislá na komerční  

• Tisk de facto neexistuje  

Celostátní média 

• Komerční formát 

 

• NUTNO ZAUJMOUT ČI ZAPLATIT 



cílové skupiny: 

 

• Městské obyvatelstvo 

• vliv budhismu – organizované aktivity 

prostřednictvím NGO 

 

• Nomádi - FUG, PUG  

• scházejí se v místních centrech 

 

• Odborníci  a státní správa 









Zákonem daná možnost sdružení a 
pronájem lesních ploch na 10 let 

Získání odborně zpracovaného 
plánu rozvoje lesa 

Spolupráce v rámci Khongor Oi, 
výměna zkušeností a 

dlouhodobější spolupráce a 
možnosti dalšího vzdělávání 
v rámci projektu FAO a GIZ 

Turismus 

Lepší využití a zhodnocení těžebních 
zbytků 

Pastva koz – není tak extenzivní 
s menším dopadem na poškození 
sazenic lesních dřevin i lesní půdy 

Půjčky od vlády 

Založení lesních školek a podpora 
vlastního zalesňování 

Jasně vymezená pravidla spolupráce 
s těžaři a větší možnost využívání a 

zpracování dřevní hmoty 

Žádná finanční podpora ze strany státu 
i místní samosprávy  

Nedostatečná odbornost většiny členů 
FUG  

řada povinností a téměř žádné 
pravomoci = nedostatečná motivace 

Nejasná pravidla pro komunikace mezi 
FUG a místní samosprávou 

Velmi omezené zhodnocení lesních 
zdrojů, které mohou využívat 

Snížení zájmu o členství ve FUG 

Negativní postoj vlády a místní 
samosprávy k vyšší míře podpory  

Nedostatečná regulace pastvy v lesních 
porostech 

Nevyužití dalšího potenciálu zpracování 
těžebních zbytků a odpadů po těžbě 

Nenavázání komunikace s těžařskými 
společnostmi 

Neregulované a špatně kontrolované 
těžby, odporující TUH v lesích 



informace a kontakty na experty v probíhajících 

projektech v oblasti lesnictví: 

FAO 

• Institucionalizace FUG, komercionalizace 

GIZ 

• Legislativní reformy a podpora kapacit 

Ministry of environment, green development and 

turism 

• Posilování státní správy a TUH 

• Mediální podpora 



Doporučení pro další postup: 
• Medializace na úrovni  aimagu Darkhan: 

• Průzkum veřejného mínění a veřejná debata v 

Darkhanu 

• Cílená podpora a medializace výstupů projektu 

pro FUG  v geografické blízkosti  školek 

(spolupráce s Khongor Oi ) 

• Medializace na národní úrovni 

• Využití získaných mediálních kontaktů a 

diseminace prostřednictvím ambasády v UB 
 


