Kolejny projekt pomocowy

zrealizowany z sukcesem

w Afganistanie
21 grudnia 2010 roku zakończyła się w Heracie w Afganistanie budowa dwukondygnacyjnej
uniwersyteckiej kliniki weterynaryjnej, współfinansowana przez Stowarzyszenie Edukacja dla
Pokoju (www.edukacjadlapokoju.org) i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Gotową klinikę
weterynaryjną wraz z wyposażeniem Stowarzyszenie przekazało władzom Uniwersytetu w Heracie.
Jest to pierwsza tego typu placówka w Afganistanie.
Całkowity koszt projektu to 451 518,82 zł, z czego 406 235,86 złotych to dotacja
uzyskana przez Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju w ramach programu Polska
Pomoc 2010 realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (projekt
"Walka z ubóstwem i głodem poprzez poprawę jakości edukacji w zakresie
rolnictwa w prowincji Herat (budowa uniwersyteckiej kliniki weterynaryjnej)").
Jednym z priorytetów rozwoju Afganistanu, gdzie tereny wykorzystywane rolniczo zajmują 58% po‐
wierzchni, jest wspieranie rolnictwa. Rolnictwo jest tradycyjnie główną formą aktywności zawodowej
dla dużej części społeczeństwa, a ludność wiejska to 77% populacji kraju. Sektor ten ucierpiał w wy‐
niku wojen i konfliktów, katastrof naturalnych i niskich nakładów na inwestycje, a jego odbudowa
wymaga wsparcia. Dlatego celem naszego projektu było zapewnienie studentom i wykładowcom
Wydziału Rolnictwa przy Uniwersytecie Heracie możliwości podniesienia zdolności praktycznych i
zastosowania nabytych umiejętności teoretycznych. Uniwersytecka klinika weterynaryjna stwarza
właściwe warunki pracy studentom i wykładowcom, dając możliwość prowadzenia badań oraz pod‐
noszenia kompetencji zawodowych.
„Badania naukowe, których możliwość prowadzenia daje klinika, pozwolą na polepszenie jakości dia‐
gnostyki weterynaryjnej oraz efektywności leczenia. Sama klinika zaś umożliwia prowadzenie działań
zapobiegawczych”, mówi prof. Piotr Balcerowicz, prezes Stowarzyszenia. „Problemem ludności jest
wścieklizna, występująca endemicznie na terenie Afganistanu. Również bruceloza i gruźlica zabijają
nie tylko zwierzęta, ale i ludzi spożywających zakażone produkty mleczne. Dlatego odpowiednie
kształcenie i diagnostyka, na którą pozwoli istnienie kliniki, dadzą możliwość ochronienia rodzin nara‐
żonych na choroby odzwierzęce. Afgańscy hodowcy bydła nie zawsze wiedzą, jak opiekować się zwie‐
rzętami. Dzięki klinice profesjonalna wiedza na ten temat będzie docierać na wieś”.
Nie bez znaczenia jest fakt, iż dzięki projektowi znacząco poprawi się poziom jakości i wydajności
rolnictwa w prowincji Herat, gdyż uniwersytecka klinika weterynaryjna będzie zapewniać rolnikom w
Prowincji Herat fachową opiekę nad zwierzętami hodowlanymi. Pośrednim rezultatem projektu bę‐
dzie obniżenie zachorowalności mieszkańców Heratu i okolic na zakaźne choroby odzwierzęce.
Należy pamiętać, że oddana do użytku uniwersytecka klinika weterynaryjna jest jedyną w prowincji
Herat placówką, gdzie rolnicy mogą uzyskać pomocy weterynaryjną czy fachową poradę w tym zakre‐
sie. Budynek został wykonany zgodnie z najwyższymi standardami, z zastosowaniem materiałów o
najwyższej jakości, co znalazło uznanie ze strony władz uniwersyteckich. W ramach projektu zaku‐
piono również specjalistyczny sprzęt i wyposażenie kliniki.
Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju zaplanowało na 2011 r. rozbudowę kliniki weterynaryjnej o ko‐
lejne dwie kondygnacje, gdzie powstanie Instytut Ochrony Roślin oraz pierwsza w Afganistanie kliniki
ochrony roślin. To już kolejny projekt z sukcesem zrealizowany w Afganistanie przez Stowarzyszenie
Edukacja dla Pokoju.
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