
EMOTER 
Essential Medical Outreach and Treatment Rescue 

 
EMOTER je nezisková organizace registrovaná v Ugandě v roce 2020 zaměřená           

na pomoc potřebným. Tvoří ji mladí lidé s různým medicínským vzděláním a            
zkušenostmi, kteří jsou nadšení a zajímá je řešení klíčových problémů jako je:            
poskytování lékařské péče, vzdělání ke zdraví, prevence/očkování, charitativní dary a          
sexuální a reprodukční zdraví. 

EMOTER se vyvinul ze skupiny nadšenců v humanitární organizaci, která          
pomáhá zlepšit životní podmínky obyvatelům Ugandy. Naše vize je přinést          
bezplatnou a dostupnou zdravotní péči, protože věříme, že by měla být základním            
lidským právem. Naším posláním je dlouhodobě zlepšovat životní úroveň         
zranitelných lidí v Ugandě. 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
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NÁŠ PROGRAM 
 
 MEDICAL OUTREACH PROGRAM 

Komunitní medical outreach (zdravotnický výjezd) je o zapojení se a o pomoci            
těm, kteří si sami pomoct nedokážou. Říkáme tomu „medicína v džungli“, protože            
pracujeme v odlehlých oblastech, kde vždy postavíme naši „pojízdnou nemocnici“          
právě tam, kde lidé žijí - v místech jako jsou tržnice, kostely či knihovny. Náš tým                
dobrovolníků oslovuje komunity a poskytuje jim lékařské konzultace, základní         
laboratorní testy, preventivní péči a léky. 

Medical outreach také poskytuje dobrovolníkům jedinečnou příležitost pracovat        
po boku zkušených místních lékařů. 
 
 PROGRAM PREVENCE 

V EMOTERu pevně věříme, že prevence je prvním krokem na cestě za lepším             
zdravím. V tomto programu se proto zaměřujeme především na jedince s rizikovými            
faktory a pečujeme o ně tak, aby nemoc vůbec nevznikla. 

Klíčovou součástí tohoto programu je proto vakcinace, distribuce vitamínů a          
tablet na odčervení. Zároveň v rámci edukačních workshopů chceme děti učit, jak si             
správně umývat ruce a pečovat o své zdraví. 

 
 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT 

Vzdělávací projekt začínáme realizovat tento rok. Snažíme se co nejvíce zapojit           
místní komunitu a cílíme především na děti ve školách, kde chceme pořádat            
edukační workshopy. 

V závislosti na cílové věkové skupině připravujeme různé programy pro školy           
zaměřené na osobní hygienu a péči o zdraví pro mladší děti a na reprodukční zdraví,               
prevenci sexuálně přenosných chorob (např. HIV/AIDS a HPV) a očkování proti HPV            
pro starší děti a náctileté. 
 
 DÁRCOVSKÝ PROGRAM 

Kromě špatné zdravotní péče zápolí lidé v těchto oblastech také s dalšími            
problémy od chudoby a hladu až po nedostatek základních potřeb. 

Skrze náš dárcovský program shromažďujeme samostatné dárce i organizace,         
kteří nám pomáhají poskytnout potřebným jídlo, hygienické potřeby, oblečení,         
prostředky na školné a školní pomůcky. 
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NAŠE ÚSPĚCHY 
 
Během Komunitního medical outreach (zdravotnického výjezdu) v oblasti Nebbi        
v březnu 2020 jsme poskytli lékařskou péči a preventivní pomoc 2693 pacientům.  
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V rámci Komunitního medical outreach (zdravotnického výjezdu) ve vesnici         
Kangave, Luweero v lednu 2020 jsme pomohli 350 pacientům. 
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Během našeho Dárcovského programu v Matuze, Wakiso v červenci 2019 jsme         
distribuovali pomůcky do školy, oblečení, fazole, mouku, sůl a mýdlo.  
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320 pacientů jsme ošetřili během Komunitního medical outreach (zdravotnického         
výjezdu) ve vesnici Kangave, Luweero v červenci 2019. 
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NÁŠ PŘÍNOS 
 

 
● Během našich lékařských výjezdů jsme ošetřili celkem 3363 lidí.  
● V preventivním programu jsme aplikovali 2346 vakcín, odčervovacích tablet         

nebo kapslí vitaminu A. 
● V týmu máme aktuálně 15 dobrovolníků z České republiky i Ugandy. 

 
NAŠE PLÁNY 

 
Cílem našeho programu je udržitelnost a dlouhodobý přínos. Byli bychom rádi,           

kdyby na humanitární pomoc navázala v budoucnu také rozvojová pomoc. Chceme           
dosáhnout toho, aby lidé měli přístup nejen k lékařské péči, ale také ke vzdělání.              
Společně tak chceme dlouhodobě zlepšovat životní úroveň. 

Krátkodobé cíle 
● Spustit na podzim 2020 charitativní eshop. 
● Spustit edukační program ve školách. 
● Ošetřit 20.000 lidí v rámci programu Medical outreach v roce 2021. 

Střednědobé cíle 
● Zřídit v oblasti Nebbi pobočku Emoteru. 
● Zavést registr pacientů a vydávat organizovaně potřebnou medikaci. 
● Poskytovat antenatální péči a spustit preventivní gynekologický program. 

Dlouhodobé cíle 
● Postavit vlastní nemocnici s porodnicí. 
● Pokračovat v programu Medical outreach v odlehlých oblastech Nebbi. 
● Vybudovat vlastní školu pro porodní asistentky a zdravotní sestry. 
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PARTNEŘI 
 

Edu Child Foundation Uganda s námi zorganizovala Komunitní medical outreach         
(zdravotnický výjezd) v březnu 2020. 

 
Primeros condom pro naše pacienty daroval kondomy a těhotenské testy. 

 
Youngester’s Love Africa – Love children nám pomohli uspořádat komunitní          
medical outreach (zdravotnický výjezd) ve vesnici Kangave, Luweero v červenci 2019          
a lednu 2020 a poskytnout dary v Matuze, Wakiso v červenci 2019.  

 
Galilee Community General Hospital nám poskytuje vakcíny a vitamin A už od            
našeho prvního výjezdu. 
 

PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT 

● Vytvoříte pro svou společnost dobrou image 
● Může to posílit morálku společnosti 
● Dosáhnete zcela nového publika 
● Zdarma přitáhnete pozornost médií 
● Zvýšíte prodej produktů nebo služeb 
● Přilákáte nové obchodní partnery 
● Obdržíte daňové zvýhodnění  
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