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Milí dárci a partneři nadace,
v loňském roce jsem se cítil jako kapitán korábu, který proplouvá 
mezi útesy, a není si jistý, jak to dopadne. Osobně jsem prochá-
zel zdravotní situací, která nebyla snadná, ale nakonec šlo jen 
o krátkou epizodu bez dalších potíží. Nadace kromě toho ztrati-
la šikovnou spolupracovnici, ovšem z krásného důvodu: kolegyně 
nastoupila na mateřskou dovolenou. A nakonec nám také ohlásil 
ukončení spolupráce autor a dlouholetý správce naší databáze, 
pan Ing. Václav Čejka, Ph.D., který pro nás mnoho let vykonával 
nenahraditelnou práci za symbolickou cenu a vytvořil stabilní sys-
tém, který zvládá administraci našich programů.
Jak uvádíme v části „Novinky, události a informace z naší kance-
láře“, personální situaci v nadaci jsme pak řešili ještě dlouho, ale 
v době psaní tohoto úvodu je to snad již za námi. Stejně tak pro 
databázi jsme po mnohém hledání našli zkušeného programátora.
Nadace tedy s Boží pomocí minula několik úskalí a pokračuje 
vpřed. Neustále se radujeme z krásné práce našich lektorů pro-
gramu Zdravá mládež, kteří mladým lidem na českých školách pre-
zentují pozitivní životní hodnoty. Přednášky jsou tak oblíbené, že 
pokud doprovázím lektory na školy, cítím se po většinu času jako 
celebrita. Vzpomínám na nedávný dialog, když mě lektor představo-
val učitelce: „Tohle je ředitel nadace, co mě platí.“ „Jen ho plaťte, 
on je zlatej,“ zazněla pohotová odpověď.
Také při projektech podpory v zahraničí se těšíme přízni dárců 
a máme radost, když se věci daří. Jsme velmi hrdí na naše dárce, 
kteří naším prostřednictvím pozitivně ovlivňují nemalou část světa.

Děkujeme Vám za Vaši podporu i zájem.

Váš Mgr. Petr Horáček,
výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby
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Děti dostávají v bangladéšských školách IN i jídlo.

Každých několik vteřin zemře na světě jedno dítě v důsledku  
extrémní chudoby – kvůli hladu, nedostatku pitné vody nebo na 
nějakou nemoc.
Ve světě je 215 milionů pracujících dětí, které nemohou získat 
vzdělání.
Kvůli chudobě nemohou některé děti chodit do školy.

Dárci zapojení do programu Dálková adopce PLUS® se stávají sou-
částí řešení tam, kde je nouze. Dětem dáváme víc než jen vzdělání.

Níže najdete novinky ze zemí, kde s naší partnerskou organizací In-
ternational Needs (IN) zprostředkováváme dálkovou adopci a další 
programy pomoci do zahraničí.
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Oděvní průmysl a obchod s lidmi
Bangladéš je kromě Číny a Turecka další hlavní zemí, ve které se 
vyrábí naše oblečení. Důvod je jednoduchý – nikdo jiný Vám ob-
lečení neušije tak levně jako chudí, zoufalí, nevzdělaní a pracovití 
lidé v zemi, kde není nutné dodržovat lidská práva. V textilních fab-
rikách se běžně pracuje přes 16 hodin denně a lidé nedostanou 
vždy zaplaceno. V tomto moderním otroctví je udržují podepsané 
nevýhodné smlouvy a zoufalá naděje na výplatu.
Tito chudí lidé se také snadno stávají oběťmi obchodu s lidmi, pro-
tože vidina dobře placené práce v zahraničí je pro ně příliš lákavá. 
Kvůli nedostatku vzdělání či negramotnosti totiž nejsou schopni 
rozpoznat nebezpečí či podvodné jednání.

Čtyřicet let od války padají tresty smrti
Občanská válka za nezávislost Bangladéše se odehrála v roce 
1971. V roce 1975 byl zavražděn premiér a poté až do roku 1991 
platil v Bangladéši výjimečný stav. Teprve po jeho zrušení se obno-
vil demokratický systém. V roce 2009 byl ustanoven trestní tribunál 
stíhající pachatele zločinů z období občanské války a v něm jsou 
stíháni především bangladéšští islamisté a představitelé opoziční 
politické strany. Starým islámským vůdcům jsou nezřídka ukládány 
tresty smrti; jen za poslední půlrok k němu byli odsouzeni dva muži.
Bangladéš je jedna z největších muslimských zemí světa, žije zde 
asi 156 milionů lidí a 90 % z nich se hlásí k islámu.

Politické nepokoje
Když se loni konaly parlamentní volby, Bangladéšská nacionalis-
tická strana (BNP) se jich odmítla zúčastnit s tím, že budou zfalšo-
vané. Od té doby BNP vyvolává nepokoje a organizuje generální 
stávky. Snaží se tak přimět premiérku, aby odstoupila a vypsala nové 
volby. Od začátku ledna 2015 BNP své protesty ještě zesílila. Blo-
kuje silnice, železnice i vodní dopravu, vyvolává stávky a v ulicích 
je nebezpečno. Za jeden měsíc zemřelo nejméně 70 lidí.

Z dálkové adopce
Děti v dětském domově se lépe vyspí

Toto je možné jen díky Vám a Vašim darům.

Díky Vánoční sbírce 2014, ve které jste nám ochotně přispívali (viz 
část „Novinky, události a informace z naší kanceláře“), mohly být 
pro dětský domov Savar v hlavním městě Dháka zakoupeny nové 
matrace, deky, polštáře, povlečení a nezbytné sítě proti hmyzu. Do-
posud děti spaly pouze na tvrdých lůžkách a o deky se musely dělit. 

Bangladéšské děti poslaly krásná vánoční přáníčka
Pokud i Vy chcete před Vánocemi dostat přáníčko vlastnoručně 
vyrobené dětmi z dětského domova Savar v hlavním městě Dháka, 
vyberte si k podpoře dítě z Bangladéše.

Takhle se v bengálštině píše „Veselé Vánoce“. 

Vánoční přání od bangladéšského dítěte.

Jedny z nejchudších dětí světa žijí v Bangladéši
Proti chudobě těchto dětí můžete něco udělat i Vy, například pod-
pořit naším prostřednictvím jedno z dětí na fotografiích níže a dát 
mu tak šanci, aby se jeho život mohl změnit.
Na našich internetových stránkách v části Dálková adopce – Děti 
k dálkové adopci – Děti z Bangladéše si můžete kdykoliv ověřit, zda 
jsou ještě volné k podpoře (nebudou-li tam, našly mezitím dárce). 
Potřebných dětí z Bangladéše je na webu ještě více.

Z Bangladéše

http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-bangladese
http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-bangladese
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Atoshi Halder
Atoshi je dívka je z chudé rodiny, nema-
jí ani vlastní pozemek. Má bratra a sest-
ru. Jejich otec je fyzicky slabý, za nízkou 
mzdu pracuje jako zemědělský dělník. 
Tato hinduistická rodina bydlí v chatr-
či ze dřeva, bambusu a suchého listí 
v oblasti Barisal na jihu Bangladéše. 
Tato oblast je často sužována záplava-
mi a dalšími živly. Rodiče si nemohou 
dovolit posílat děti do státní školy, Atoshi ale může chodit do 1 km 
vzdálené školky, kterou provozuje IN pro chudé děti. Než Atoshi na-
jde svého dárce, financuje docházku do školky IN ze svých rezerv. 
Atoshi si ráda hraje, pomáhá mamince a baví ji výtvarná výchova.

Shaharier Nafiz
Shaharierův otec pracuje jako noční hlí-
dač. Jeho příjem nestačí na vzdělání 
dítěte. Rodina se hlásí k islámu a žije 
na severu Bangladéše ve vesnické ob-
lasti Naogaon. Lidé se zde živí země-
dělstvím, ale život jim komplikuje nedo-
statek půdy a časté záplavy. Chudé děti 
z vesnických slumů nemají šanci dostat 
se do přeplněných státních škol. Rodi-
na bydlí v chatrči z bambusu, dřeva, hlíny a suchého listí. Shaharier 
rád hraje fotbal a kriket. Je ve 2. třídě a nejvíc ho baví předmět umě-
ní. Chodí do školy, kterou provozuje IN pro chudé děti. Než Sha-
harier najde svého dárce, financuje docházku IN ze svých rezerv.

Z Filipín

Z dálkové adopce

Změny ve školství
Filipínské školství prošlo změnami, které se postupně zavádějí. Nový 
systém je známý pod pojmem K-12.

Starý systém:
•	 základní škola: 6 tříd
•	 střední škola: 4 třídy
•	 vysokoškolské studium či odborné kurzy

Nový systém:
•	 základní škola: 1. – 6. třída
•	nižší střední škola: 7. – 10. třída
•	 vyšší střední škola: 11. – 12. třída
•	 vysokoškolské studium či odborné kurzy

Je tedy jasné, že přibyly 2 roky středoškolského studia. V této fázi si 
již student může vybrat určité zaměření. Do nového systému poprvé 
vstoupí děti, které budou v červnu 2015 nastupovat do 10. třídy. 
Starší děti dostudují podle starého systému.

Budova základní školy na Filipínách.

Zdárně přečkali tajfun
V prosinci 2014, rok a měsíc po loňském supertajfunu Hayian, kte-
rý za sebou zanechal přes 6 000 mrtvých, se na Filipíny řítil další 
podobně silný tajfun Hagupit a mířil do stejných míst. Již 4. pro-
since proto lidé začali opouštět své domovy a během několika dní 
se evakuoval přibližně 1 milion obyvatel. Podle OSN šlo o jednu 
z nejmasovějších mírových evakuací obyvatelstva v historii. Tajfun 
posléze prošel ostrovy, které se teprve vzpamatovávají z loňské ka-
tastrofy. Již oslabený zamířil i do hlavního města Manily. Způsobil 
převážně lokální záplavy, sesuvy půdy, poškodil domy a zanechal 
za sebou spoušť. Díky včasné a důkladné evakuaci přišlo o život 
pouze asi 30 lidí. Loňská tragédie tak přinesla alespoň něco dob-
rého – Filipíny se nyní umí na podobné živly lépe připravit.
Všechny děti a rodiny v programu dálkové adopce se také včas 
evakuovaly a kromě poničeného majetku nehlásí žádné větší ztráty.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Sázejí stromy a vyučují etice
Kazatel Alfredo Capus a lidé z jeho církve zorganizovali na místní 
střední škole vyučování o etice. Jednou týdně tak mohou mladí stu-
denti slyšet o morálních hodnotách. Podobné vyučování organizuje 
tato církev i pro státní úředníky a policisty.
Alfredo Capus píše také o tom, jak pečují o své prostředí: „Od čer-
vence do října jsme v okolních kopcích sázeli mahagony. Díky této 
práci nedošlo k žádnému sesuvu půdy ani v období dešťů a země-
třesení. Při loňském tajfunu Haiyan bylo zničeno velmi mnoho stro-
mů. Některé firmy navíc kácí stromy pro výrobu uhlí i v obdobích, 
kdy je to zakázané. Proto je nyní potřeba v kopcích zasadit nové 
stromy, jinak by to mohlo mít vážné následky.“
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Z indie

Z dálkové adopce

Proč Nepálci žijí v Indii
V severoindickém městě Dehradun, kde probíhá naše Dálková 
adopce PLUS®, žije velká skupina nepálských imigrantů. Nejčas-
těji sem přicházejí hledat práci.
Ředitel IN v Dehradunu, pan Nicanor Tamang, o tom říká: „Mno-
ho obyvatel Nepálu si přeje žít v Indii. Vláda jim nezakazuje tu být 
a vydělávat si. Dostávají tu malé a špatně placené práce a přežívají 
s obtížemi, ale pořád je to lepší než život v Nepálu. Děti mají v Indii 
naději na lepší vzdělání.
Když sem přicházejí, mají s sebou obvykle jen trochu oblečení. 
V Nepálu nechávají své příbytky či malá hospodářství v péči svých 
příbuzných či přátel. Jejich minifarmy rodinu neuživí.“

International Needs učí číst dospělé
IN provozuje různé pomocné programy pro chudé lidi. Jedním 
z nich jsou kurzy gramotnosti pro dospělé. Nejchudší obyvatelé 
slumů často nemají žádné vzdělání a živí se příležitostnými prace-
mi. I zde se ale velmi těžko žije, když neumíte číst a psát a nespo-
čítáte si peníze. Nicanor Tamang dodává: „Tyto kurzy se odehrávají 
přímo v domovech lidí, takže můžou přijít další zájemci ze soused-
ství a blízkého okolí.“

Odpolední doučování díky IN zdarma
Z doučování se v Indii stal dobrý kšeft. 
Státní školy jsou na nízké úrovni a po-
kud chcete pro své dítě kvalitní vzdělá-
ní, musíte si zaplatit drahé soukromé 
doučování. To si spousta rodin nemů-
že vůbec dovolit. Proto IN provozuje ve 
svém centru téměř zdarma odpolední 
doučování pro chudé, zejména pro děti 
v programu dálkové adopce. Výuka pro-
bíhá 5 dní v týdnu a děti zde také do-
stanou svačinu. Rodiče přispívají pouze 
necelý dolar měsíčně.

Efekt doučování je vidět na tomto příběhu: Sunil Thapa je v 8. tří-
dě. Je to poslušný a ochotný chlapec. Když přišel poprvé do cen-
tra IN, kde probíhá doučování dětí, byl velmi tichý a stydlivý. Díky 
přátelskému a povzbudivému přístupu učitelů se však změnil. Dnes 
pomáhá v centru mladším dětem. Sunil byl díky doučování přijat 
na lepší školu, kde jsou těžké přijímací zkoušky. Sunilovi rodiče ne-
mají žádné vzdělání, ale matka začala chodit na kurz gramotnosti 
a naučila se číst a psát.

Pomozte i Vy těmto dětem z Indie
Příjem rodičů nestačí na vzdělání těchto dětí. Na našich interne-
tových stránkách v části Dálková adopce – Děti k dálkové adop-
ci – Děti z Indie si můžete kdykoliv ověřit, zda jsou ještě volné 
k podpoře (nebudou-li tam, našly mezitím dárce). Potřebných dětí 
z Indie je na webu ještě více.

Arjun Thapa
Arjun a jeho rodina se do Indie při-
stěhovali z Nepálu, protože měli na-
ději, že v Indii najdou lepší podmínky 
k životu. Otec Arjuna však nemá po-
třebné vzdělání, takže nemůže získat 
dobrou práci. Je to obyčejný dělník 
s nízkým a nepravidelným příjmem. 
Rodiče Arjuna se rozhodli chlap-
ce posílat do školy i přes obtížnou 
finanční situaci. Rodina je křesťanská, nepálské národnosti. 
Arjun je nejstarší z pěti dětí. Doma pomáhá s domácími pracemi. 
Chodí do 8. třídy, baví ho angličtina a tanec. Do ukončení základ-
ní školy už mu zbývají jen 2 roky. Děti pak obvykle studují další dva 
roky, čímž získají úplné středoškolské vzdělání. Rád hraje kriket 
a v budoucnu by chtěl pracovat v armádě.
Několik let byl podporován dárcem z ČR, ale dárce už nemohl 
v podpoře pokračovat. Pomůžete Arjunovi?

Abhishek Chettri
Abhishek má staršího bratra. Otec pra-
cuje jako kuchař, ale jeho příjem nesta-
čí na vzdělání dětí. Rodina je hinduistic-
kého vyznání, nepálské národnosti. Žijí 
v malém domku s plechovou střechou. 
Abhishek doma pomáhá uklízet a no-
sit vodu. Chodí do 5. třídy a jeho nej-
oblíbenějším předmětem je angličtina. 
Chtěl by pracovat v armádě. Abhishek 
byl až dosud podporován z ČR. Jeho dárce však už nemůže pokra-
čovat v podpoře, takže Abhishek hledá nového dárce.

Studenti biblických škol v Indii
Čtyřiapadesát služebníků díky dárcům z ČR
Od roku 1997 podpo-
rujeme z ČR nepálské 
studenty biblických škol, 
kteří studují teologii v In-
dii. Ve dnech, kdy připra-
vujeme toto vydání zpra-
vodaje, se i poslední 
čtyři z uvedeného počtu 
blíží k absolvování svého 
studia. Poté obvykle pra-
cují jako profesionální 
služebníci v církvi, případně v církevních organizacích.
K tomuto projektu se můžete finanční podporou připojit i Vy. Stu-
denty, kteří čekají na podporu dárce, najdete na našich webových 
stránkách v části Další projekty – Nepálští studenti biblických škol 
v Indii – Studenti, kteří čekají na podporu.

Sunilovi pomohlo  
doučování.

http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-ze-severni-indie
http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-ze-severni-indie
http://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/nepalsti-studenti-biblickych-skol/nepalsti-studenti-biblickych-skol-cekaji-na-podporu
http://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/nepalsti-studenti-biblickych-skol/nepalsti-studenti-biblickych-skol-cekaji-na-podporu
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Z nepálu

Stovky tisíc zvířat pro bohyni
V listopadu 2014 se odehrál krvavý rituál, který se v Nepálu opakuje 
každých pět let. Při svátku zvaném Gadhimai se tak nepálští hindu-
isté snaží potěšit jednu z bohyň, aby měli v životě štěstí a úspěch. 
Dvoudenní slavnost spočívá v zabíjení statisíců zvířat, čímž získává 
1. místo v množství prolité krve při takovýchto rituálech po celém 
světě. Ochránci zvířat se tomu snaží zabránit a např. v Indii platí 
zákaz prodeje zvířat do Nepálu pro tento účel. Přesto jich i tento-
krát zahynuly stovky tisíc.
Obětování zvířat se v Nepálu v menší míře odehrává každý rok při 
nejrůznějších svátcích. Nejvýznamnějším nepálským svátkem je hin-
duistický Dashain, který se slaví vždy v říjnu. Nepálci při něm oslavu-
jí sklizeň rýže, navštěvují chrámy a obětují různé věci a tisíce zvířat.

Ústava stále není
V lednu 2015 proběhl další pokus o sepsání první nepálské ústa-
vy. Již tradičně ho provázely nepokoje a generální stávka v hlavním 
městě, politici v ústavodárném shromáždění po sobě házeli židlemi. 
Také na začátku dubna byla opozičními stranami vyhlášena další 
třídenní generální stávka na znamení nesouhlasu se způsobem vy-
pracování nové ústavy. Časté a citelné ochromení života v miliono-
vém hlavním městě má neblahý vliv na ekonomiku této chudé země.
V Nepálu si chce každý prosadit svou a dohodnout se na znění 
ústavy je evidentně nereálné. Připomeňme, že v roce 2008 zde byla 
svržena monarchie a Nepál se stal republikou. Od té doby se zde 
vystřídali nejméně čtyři premiéři a proběhl nespočet neúspěšných 
voleb, stejně jako pokusů o sepsání ústavy.

Z dálkové adopce
Kdo se má v těch jménech vyznat?
Už se Vám někdy stalo, že „Vaše“ nepálské dítě ve své zprávě náhle 
použilo jiné příjmení? Nejste jediní. Nepálci totiž jako svá příjmení 
používají obvykle jména svých kast. Naneštěstí mají mnohé kasty 
dva a více názvů a navíc jsou zde ještě pod-kasty. O tom nám z Ne-
pálu napsal náš kolega Pranesh Shrestha:
„V nepálském kastovním systému je mnoho pod-kast a systém je 
velmi složitý. Někdy tomu nerozumíme dokonce ani my. V některých 
kastách lidé používají jedině jméno své kasty, v některých jedině 
jméno pod-kasty, v jiných je možné obojí. Lidé z nižších kast se 
také mohou zařadit podle své profese. Někdy používají všeobecně 
příjmení Nepali, někdy používají jméno své kasty.“
Pokud Vás systém kast zajímá více, ledacos se dočtete na internetu 
(zejména v angličtině). Zajímavé informace – opět pouze v anglič-
tině – také můžete získat, pokud zadáte do Googlu heslo „nepali 
surname“ spolu s příjmením Vašeho dítěte (např. „nepali surname 
tamang“).
Za připomenutí stojí, že diskriminace lidí podle kast je v Nepálu 
zákonem zakázaná. Přesto kastovní systém stále přežívá v kultuře 
i v myslích místních lidí.
Ačkoliv dnes víme, co je za změnami nepálských příjmení, snažíme 
se jména dětí na jejich zprávách kontrolovat a jakoukoliv nesrovna-
lost si ověřujeme u našich kolegů.

Vánoční přání od dětí z Nepálu
Prohlédněte si tato pěkná přáníčka. Jedno je zajímavé tím, že na 
něj dítě nakreslilo mapku své země. Na Nepálu je zajímavý nejen 
jeho tvar, ale i fakt, že sousedí pouze s Indií z jihu a s Čínou ze se-
veru. Dalším skoro-sousedem je Bangladéš na jihovýchodě (mezi 
oběma hranicemi je cca 35 km úzký pruh Indie).
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Ze Srí lanky

Český Krteček v Nepálu
Nepálský chlapec nedávno poslal svému dárci tento obrázek. O Kr-
tečkovi tak ví nejen Čína, vesmír, a další významná místa, ale i mno-
hé nepálské děti. Autorem oblíbené postavičky Krtečka je český 
výtvarník Zdeněk Miler.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Ani násilí nezastavilo práci křesťanů
Jak víme, Nepál je zemí pověr a místem krvavých rituálů. Mohli by-
chom si myslet, že poselství křesťanské víry nebude místním lidem 
k ničemu platné, ale díky neúnavné práci našich nepálských kolegů 
víme, že je to přesně naopak. Není to ale bez obtíží.
Vzpomínáte na osobní příběh Bipina Shresty, mladého muže, kte-
rý kdysi utápěl svůj život v alkoholu, drogách a násilí? Psali jsme 
o něm v řadě předchozích vydání Čerstvých zpráv. Dnes je již mno-
ho let v činné službě jako křesťanský pracovník s podporou naší 

nadace a mnoho lidí díky němu zakusilo podobně nový začátek, 
jako kdysi on sám.
V posledních letech dostal Bipin přenosné technické vybavení, aby 
mohl mezi svými lidmi promítat film Ježíš. Díky němu jej viděly tisíce 
lidí. S vybavením o váze 90 kg museli Bipin a jeho spolupracovníci 
často překonávat dlouhé cesty do špatně přístupných osad.
V poslední zprávě však uvádí, že začátkem roku byl jejich tým v jed-
né vsi napaden a zbit skupinou patnácti extremistů nechvalně pro-
slulého hinduistického uskupení. Všichni vyvázli živí, ale technické 
vybavení bylo zničeno. Bipin však přesto své vyprávění končí slovy: 
„Moje církev mi pořídila nové vybavení. Nejsem na dně, ale naopak 
mám ještě větší touhu konat tuto práci.“

Pověra versus víra
Naši spolupracovníci vypráví příběhy konkrétních osob, které se 
trvale ocitly ve vážné zdravotní situaci. Líčí, jak se tito lidé snažili 
řešit své obtíže: „Uctívají božstva, jejich rodiny obětují oběti, klaní 
se stromům, řekám, kamenům a obrazům mnoha model, ale v je-
jich srdcích stále nenastává pokoj.“
Náš spolupracovník Lek Bahadur popisuje, jak manžel jisté vážně 
nemocné mladé ženy zavolal šamana, který ji zaříkával, ale nic to 
nepřineslo. Dle šamanova nařízení také obětovali kozly a kohouty. 
Žena řekla svému manželovi, ať pošle pro křesťany. Lek Bahadur 
se svou manželkou přišli a modlili se. Během modliteb byla žena 
ihned uzdravena.
Podobně krásné chvíle zažil již zmiňovaný Bipin se svou manželkou, 
když se při svých cestách zastavili u ženy, která na svém poli loupa-
la fazole. Žena se však nezajímala o to, co jí chtějí říci, a vypadala 
rozzlobeně. Bipin se zeptal, zda se smí setkat s jejím manželem, 
ale ona reagovala velmi odmítavě. „Běžte pryč!“ vykřikla. Bipinova 
manželka šeptla, ať raději již jdou, a oba se chystali pryč.
Bipin dále vypráví: „Moje nohy jako by ztěžkly… nemohl jsem jít… 
znovu jsem se optal, zda smím vidět jejího manžela. Vyštěkla na 
mě, že z toho nic nebude, protože muž je slepý. Pochopil jsem, 
proč nemohu odejít! Řekl jsem jí, že se chci za muže modlit, aby 
opět viděl. Ale ona se mi vysmála. Prý už na léčbu vynaložili všech-
ny prostředky. Poprosil jsem ji, ať dá ještě jednu šanci Božímu 
dílu. Konečně kývla a vešli jsme k slepému muži, abych se modlil. 
Nakonec jsem jim řekl, kde má naše církev druhý den bohoslužbu.
Oba skutečně přišli. Vyprávěli, že asi 30 minut po mém odchodu 
cosi z očí toho muže „spadlo“, začal vidět slabé světlo a nakonec 
se jeho zrak obnovil úplně.

Nový prezident, starého do vězení?
V lednu proběhly předčasné volby prezidenta. Vyhlásil je dosavadní 
prezident Mahinda Rádžapaksa, který chtěl využít nejednoty opo-
zice a absence vhodného protikandidáta, aby získal mandát i pro 
třetí volební období. Ve volbách se mu však postavil jeho bývalý 
ministr Maithripala Sirisena a proti všem očekáváním volby vyhrál.
Během následujících týdnů byl exprezident Rádžapaksa obviněn ze 
zcizení pěti milionů dolarů a bylo mu zabráněno v opuštění země. 
Kromě toho je podezříván z toho, že se v posledních hodinách 
v úřadu pokusil o státní převrat. Rádžapaksa byl během své vlády 
kritizován za korupci a autoritářství; vládl od roku 2005 s pomocí 

řady příbuzných, kterým přidělil klíčové pozice ve vládě. Jeho vlá-
du také kritizovalo OSN kvůli maření vyšetřování válečných zločinů. 
Krvavá občanská válka zde skončila v roce 2009.

Z dálkové adopce
Budoucnost srílanské IN je nejistá
Víte, že jsme již v minulosti čelili na Srí Lance obtížím, které se 
později jevily jako zažehnané. 
Nyní jsme se však opět s lítostí rozhodli pozastavit hledání dárců 
pro srílanské děti. Srílanská pobočka IN se už delší dobu potýká 
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s nedořešeným spoluvlastnictvím budov, ve kterých probíhají pro-
gramy pro děti. Na srílanských projektech se v minulosti podílela 
i jiná mezinárodní organizace, což bylo dobré. Po odchodu bývalé 
ředitelky však tato spolupráce skončila a bylo nutno vyjasnit majet-
kové a finanční vztahy obou organizací. Mezinárodní síť IN poskytla 
srílanské pobočce mnohostrannou pomoc, avšak dosud se tento 
problém nepodařilo vyřešit. Žel, tato situace má další dopady ve 
vztahu k úřadům.
V tuto chvíli není jisté, zda tím nebude ohrožen celý program dál-
kové adopce na Srí Lance. Nechceme dárce, kteří by si nyní vybra-
li k podpoře dítě ze Srí Lanky, postavit do takto rizikové situace, 
a proto jsme pozastavili rozvoj programu, dokud se tyto záležitosti 
nedořeší. 
Program dálkové adopce probíhá a probíhal celou dobu beze změn 
a všechny podporované děti využívaly podporu na své vzdělání tak, 
jak jsme zaručili.

Venkovní hřiště v centru pro děti
Již na jaře 2014 jsme psali, že se v Harrisonově centru, které pro-
vozuje tamní pobočka organizace IN, pracovalo na zprovoznění 
venkovního hřiště. Hřiště je nyní funkční a děti tak mají bezpečný 
prostor pro hry.
Srílanský koordinátor Hillary o tom píše: „Ve slumu Badowita sice 
je dost místa na hraní, ale všude je spousta pobudů. Někteří dro-
goví magnáti vyhledávají zejména malé a bezbranné děti, které 
nalákají do závislosti a pak je využívají pro drogový obchod. Malé 

děti totiž snadno uniknou pozornosti policie. Veřejné prostory ve 
slumu jsou také plné násilí a rvaček. Proto rodiče obvykle zakazu-
jí dětem, aby si hrály venku. Nyní je pro ně v Harrisonově centru 
bezpečný prostor.“

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Poradenství – školák byl závislý 
na tabáku
Koordinátor Hillary sdílí výsledky pomo-
ci dětem: „Damil (na fotografii) býval 
chytrý a poslušný chlapec. Když však 
byl velmi malý, dostal se do party klu-
ků, kteří byli zapleteni v obchodu s dro-
gami. Damil si už v osmi letech zvykl 
žvýkat tabák. Nyní je mu 12 let a jeho 
matka s ním přišla do Harrisonova centra a prosila o radu.
Po krátkém rozhovoru s Damilem jsem zjistil, že se pravděpodobně 
stal obětí drogových dealerů. Stal se závislým na tabáku, a protože 
na něj neměl peníze, pracoval pro dealery. Mluvili jsme spolu o dů-
sledcích užívání drog a o dalších věcech v jeho chování.
Už měsíc poté jsem si všiml, že se Damil ve třídě lépe chová a že 
přichází mnohem pravidelněji. Také má teď vždycky čistou unifor-
mu. Jeho starší bratr mi řekl, že i Damilovo chování doma se velmi 
zlepšilo.“ Damil už je podporován dárcem.

Z ugandy

Z dálkové adopce

Ibrahim dokončil střední školu
Dvacetiletý Ibrahim dosáhl svého snu – dokončil střední školu. 
Díky dlouholeté podpoře dárkyně z ČR mohl studovat bez přeruše-
ní a bez starostí, jak rodina zaplatí školné. V jednom z posledních 
dopisů napsal Ibrahim své dárkyni:
„Jsem s rodiči doma šťastný, protože mé starší sestře se má narodit 
za tři měsíce dítě. Je také čas úrody, máme kukuřici, fazole a něja-
ké brambory, jak jsem říkal, měli jsem zasazených hodně plodin.
Chtěl bych být blízko Vás, abych Vám mohl ukázat, jak jsem teď 
šťastný. Moc si vážím toho, že mě máte ráda, a taky toho, co pro 
mě děláte. Určitě jsem to, co jsem, jen díky Vám a Vaší pomoci. 
My všichni Vám za to všechno moc děkujeme.“

Seminář o výchově pro ugandské rodiče
IN v Ugandě pečuje o děti nejen co se týče vzdělání, ale i o jejich 
rodinný život. Pracovníci navštěvují rodiny a poskytují poradenství. 
Čas od času také zorganizují vyučování pro rodiče. Jedna z mami-
nek, paní Teopista, píše o tom, jak jí tento seminář pomohl:
„Jsem velmi vděčná za rozhovory, které poskytujete nám rodičům. 
Díky nedávnému semináři jsem úplně změnila své jednání s dětmi. 
Když jsem poslouchala, jak Sarah (pracovnice IN) mluví o správné 
výchově, došlo mi, že dělám tolik věcí špatně. Vždycky jsem si my-
slela, že hlavní způsob, jak ukáznit děti, je naplácat jim. Ony ale 
o to víc zlobily a odtahovaly se od mě a z toho jsem byla frustrovaná 
a nevěděla jsem si rady.

Po semináři jsem si uvědomila, že svým chováním často odháníme 
děti od sebe a ony pak hledají důvěrné vztahy jinde, mimo rodinu. 
Zjistila jsem, že musím se svými dětmi budovat přátelství. Od té 
doby se můj vztah s nimi velmi zlepšil. Najednou se mi svěřují se 
svými myšlenkami a tajemstvími a já cítím, že mě opravdu milují. 
Nemusím jim pořád říkat, aby mi doma pomohly, protože to dělají 
samy od sebe. Dnes si s nimi mohu dokonce hrát. Naši sousedi 
už si toho všimli a začali obdivovat, jak s dětmi vycházím. Často za 
mnou chodí pro rady. Moc Vám děkuji!“

Paní Teopista (vpravo) se svým synem prodává na trhu zeleninu.
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Poradenství pomáhá i opatrovníkům sirotků
Edward (na fotografii) často chyběl ve škole a zároveň chodil domů 
pozdě. Proto pracovníci IN kontaktovali policii a společně s Edwar-
dem mluvili, aby zjistili, co se děje. Ukázalo se, že se bál jít domů 
kvůli špatnému zacházení. Někdy doma ani nedostal najíst. Do-
konce řekl, že by radši zůstal na policejní stanici. Kvůli této situaci 
ztrácel zájem o studium. Policie a pracovníci IN promluvili s opa-
trovníky Edwarda. Varovali je a zároveň jim dali rady, jak Edwarda 
vychovávat. Povzbudili je k lepší péči. Opatrovníci tyto rady přijali 
a slíbili, že své jednání změní.
„Po nějaké době jsme s Edwardem znovu mluvili a ptali se ho, jak 
se teď má. Potvrdil nám, že s ním nyní doma zacházejí dobře. Už 
se cítí lépe a i jeho studium se zlepšilo,“ napsala o něm ugandská 
koordinátorka.
V Ugandě je v důsledku AIDS mnoho sirotků a o děti se pak stara-
jí opatrovníci. Ti mají často hodně vlastních dětí. Pro děti, jako je 
Edward, je díky opatrovníkům zajištěno přežití. Mnohem lepší však 
je, když dítě nejen přežije, ale má i dobré zacházení.

Adopce dítěte zlepší život rodiny
Tento příběh je klasickým příkladem, jak podpora vzdělání dítěte 
může zlepšit život celé rodiny:

Původní domek této rodiny.

Job byl ve 2. třídě, když ho začal podporovat dárce ze zahraničí. 
Jobova matka vydělávala na živobytí s velkými obtížemi. Provozo-
vala malou jídelnu na pobřeží.

Díky podpoře dárce však rodina našetřila peníze na váhy do ob-
chůdku. Díky tomu si matka k jídelně otevřela ještě malý obchod. 
Po nějaké době si mohli koupit krávu a z mléka měli opět další vý-
dělek, za který si koupili kus pozemku. Krávu, která jim také dala 
tele, později prodali. Matka začala prodávat ryby. Život rodiny se 
velmi zlepšil. Díky novým stálým výdělkům získali lepší domek. Viz 
fotografie: vlevo je obydlí, ve kterém rodina žila na začátku podpory. 
Vpravo je domek, ve kterém žijí nyní a ve kterém je jejich obchůdek. 
Matka stále plánuje nové způsoby, jak obchody zlepšit.
Říká: „Moc bych si přála, aby Jobův dárce mohl přijet do Ugandy 
a vidět, jak moc nám pomohl.“

Nový domek rodiny.

Pomůžete budoucí účetní, zdravotnici a muzikantovi?

Nuriat Nabaweesi 
dívka
Potřebná podpora: 800 Kč/měsíc
Ročník: 3. ze šesti
Chce být: účetní
Situace: má čtyři sourozence, 
otec jim zemřel

Hanifa Nakanjako 
dívka
Potřebná podpora: 500 Kč/měsíc
Ročník: 1. ze šesti
Chce být: zdravotní sestrou
Situace: otec jí zemřel, žije u strýce, 
který se léčí po nehodě

Caleb Tumusiime 
chlapec
Potřebná podpora: 500 Kč/měsíc
Ročník: 2. ze šesti
Chce být: hudebníkem
Situace: má dva bratry a dvě sestry

Právě teď hledají tři nadaní studenti dárce, kteří by jim umožnili 
pokračovat v již započatém středoškolském studiu. Děti, které se 
kdysi sotva najedly dosyta, nyní prošly sedmi třídami základní školy 
a postoupily na šestiletou střední školu. Protože je středoškolské stu-
dium dražší (plná podpora je nyní 1300 Kč měsíčně), umožňujeme, 
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program Zdravá mládež v Čr

Průměrný věk první zkušenosti dítěte s pornografií na internetu  
je 11 let.
Čeští školáci ve věku 15 a 16 let jsou nejrozšířenější skupinou uži-
vatelů konopí a extáze v Evropě.
V ČR v posledních letech přibývá nakažených HIV – loni jich bylo 
nejvíce od r. 1985. Celkem 88 % všech nakažených se infikovalo 
při sexu.

Program Zdravá mládež podporuje lektory přednášející na českých 
školách na etická témata. Lektoři se s mladými setkávají i ve vol-
ném čase, navazují užší kontakt, pomáhají a radí jim v krizových 
situacích.

Pro děti a mládež může být zásadní pomocí, když v rámci primární 
prevence uslyší přednášku lektora v jejich škole.

Náš program Zdravá mládež pomáhá správně nastavit výhybky  
v životě mladých.

Šestnáct let programu Zdravá mládež
Mnohé děti žijí v rozpadlých rodinách, kouří a pijí alkohol, jsou 
závislé na počítači. Mnozí zažívají šikanu a příliš mnoha mladým 
nikdo neřekl, jak se chránit před nástrahami internetu. My jsme se 
však už před šestnácti lety rozhodli, že s tím něco uděláme. Od 
té doby podporujeme lektory v programu Zdravá mládež. Jejich 
besedy na školách jsou oblíbené jak učiteli, tak dětmi. Lektoři se 
mladým navíc věnují i odpoledne či o víkendech a umožňují jim 
tak trávit volný čas bezpečně. 
I Vy se můžete stát součástí tohoto pozoruhodného projektu tím, 
že na něj přispějete.
Průběžný stav podpory tohoto programu můžete sledovat na našich 
internetových stránkách v části Zdravá mládež v ČR – Podpořte 
program.

Co nového najdete na webových stránkách
Koncem minulého roku jsme se intenzivně věnovali návštěvám lek-
torů programu Zdravá mládež na jejich přednáškách. Podívejte se 
na sedm nových reportáží na našem webu v části Zdravá mládež 
v ČR – Z přednášek lektorů. V posledních dvou reportážích najde-
te i krátké video.

Soustředění lektorů bude i letos
Jedenáctý ročník oblíbeného soustředění chystáme v termínu  
2.–4. září 2015. Na podrobnostech pracujeme a včas je zveřej-
níme.

aby se na podporu jednoho studenta složilo více dárců nezávisle 
na sobě. Všechny tyto mladé čeká už jen 4 – 5,5 roků středoškol-
ského studia a budou-li moci, možná později i vysokoškolského. 
Svou podporou můžete dát šanci i jim.
Čeští dárci umožňují už čtyřiadvaceti ugandským dětem studovat 
na střední škole.
K podpoře těchto studentů na fotografiích níže se můžete přihlá-
sit na našich webových stránkách v části Dálková adopce – Děti 
k dálkové adopci – Děti z Ugandy. Že jde o středoškoláka, poznáte 
z textu u konkrétního dítěte. Kromě nich hledá podporu i řada dětí 
ze základní školy.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Kazatel Samuel Munyaneza píše:
„Byl jsem moc rád, když jsem od IN dostal motorku. Nyní se mohu 
rychleji přesouvat na různá místa, kde máme křesťanská společen-
ství. Také mohu snadněji navštěvovat křesťany a lidi, kteří potřebují 
pomoc. To bylo doposud opravdu obtížné.“
Samuel působí v oblasti Kiyindi na pobřeží Viktoriina jezera (asi 
58 km vých. od hl. města Kampaly). Největší výzvou kazatelů 
v Ugandě je dlouhodobě doprava. Není snadné dostat se vždy 
tam, kam je potřeba.

http://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/podporte-program
http://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/podporte-program
http://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/z-prednasek-lektoru
http://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/z-prednasek-lektoru
http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-ugandy
http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-ugandy
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Střípky z přednášek lektorů
Nováček rozjíždí práci na Prostějovsku
Pavel Slepička, který pracuje s naší podporou od září 2014, již při-
náší dobré zprávy z Prostějova a okolí. Školy i studenti ho přijímají 
dobře! Píše:
„V Prostějově spolupracuji se dvěma velkými školami. Moje působe-
ní ve školách má pozitivní ohlas nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli. 
Vědí, proč tam jsem, pozdraví a usmějí se, i když se osobně nezná-
me a doposud jsme se nebavili. Žáci vesele mávají, zdraví, nebo 
se přicházejí zeptat, kdy je zase navštívím. Samozřejmě ne všichni, 
ale přibývá jich. Paní učitelky hledají různé možnosti, jak naši spo-
lupráci vylepšit. Jak na osobní rovině, kdy mi nabídnou kafe, čaj, 
tak i technicky, když přicházejí s návrhy, jak vylepšit zázemí pro jed-
notlivá setkání. Zásadní je, že roste důvěra, spokojenost a vyhlídky 
do budoucna. Programy Etických dílen se učitelům i žákům líbí, je 
tu zájem pokračovat. Žáci postupně přicházejí na to, že se nejedná 
o přednášku, kterou je možno prospat, ale o interaktivní program, 
kdy se očekává jejich přispění a vzájemná spolupráce.“

Michal Malina přednášel o kouření a alkoholu
Nedávno jsem začal další besedu pro 7. třídy na téma kouření a al-
kohol. V této besedě je pro děcka strašně moc zajímavostí o cigare-
tách a alkoholu, často jsou tím překvapeni. V některých třídách již 
děcka pravidelně kouří. Je skvělé, že mohou slyšet a vidět, o čem 
opravdu kouření je a co dělá s naším tělem. Letos se mi poprvé sta-
lo, že při pouštění „antikuřáckých“ videí to několik dětí nevydrželo 
a musely odejít ze třídy na čerstvý vzduch. Mnozí školáci za mnou 
po besedě přišli a řekli mi, že už nebudou kouřit, že to je hnus. Byl 
jsem také překvapen, když několik žáků před všemi sdílelo příběhy 
někoho ze svých rodičů, kteří jsou alkoholici. Znovu si uvědomuji tu 
důvěru a otevřenou atmosféru při besedách, kdy děcka mluví o vě-
cech, které je možná zraňují, ale přesto to potřebují s někým sdílet.

Radek Hejret o Izraeli a Ukrajině
Na jednom gymnáziu bylo velmi zajímavé sledovat nadšené reakce 
přítomné paní učitelky. Protože v rámci přednášky o Izraeli hovořím 
o vlivu médií, nemohu alespoň okrajově nevzpomenout současný 

konflikt na Ukrajině a historické souvislosti s ním spjaté. Paní učitel-
ka mi zcela neplánovaně skočila do toku myšlenek a s opravdu vel-
kým zaujetím mi dávala za pravdu a některá fakta ještě podtrhovala 
s tím, aby si to žáci zapamatovali. Potěšilo mne to a o přestávce 
jsem se jí ptal, zda je jí téma Ukrajiny nějak osobně blízké. Řekla, 
že velmi. Její manžel je totiž Rus a jejich dcera je momentálně na 
stáži v Moskvě.

Radek Pospíšil: nebezpečí internetu
Dalším oblíbeným tématem je „nebezpečí internetu“, které se těší 
velkému zájmu jak učitelů, tak i žáků. Žáci na něj většinou reagují 
kladně a chápou problémy a nebezpečí spojené se vstupem do 
virtuálního prostoru. Děti se někdy zajímají o konkrétní postup, jak 
ochránit svá data nebo třeba jak zrušit účet na Facebooku apod. 
Někdy zmiňují konkrétní případy „kyberšikany“ a žádají o radu. 
Během této besedy je vidět to, jak děti vnímají svou závislost na 
virtuálním světě, i to, že některým to není jedno. Potěšila mne rada 
od sedmáků, abych synovi nekupoval tablet (v rámci vysvětlování 
závislosti). Je vidět rozdíl u dětí, které mají možnost jiných aktivit, 
oproti těm, které zůstanou jaksi napospas životu v bytě s interne-
tem, bez možnosti jiného vyžití. Jsou pak denně i několik hodin 
na Facebooku nebo hrají hry. Svou závislost si uvědomují, ale bez 
pomoci okolí ji nezvládají.
Když jsem nedávno přišel do jedné školy na další přednášku, zrov-
na vycházeli žáci z 6. třídy. Vybíhající žák na mě mezi dveřmi volal: 
„Tak se mi to povedlo, jak jste mi poradil, a ten Facebook jsem 
zrušil“.

Pavel Kotouček: děti chtěly besedu navíc
Další příjemnou zkušenost jsem zažil při besedě pro 4. třídu. Obvyk-
le pracuji spíš pro druhý stupeň ZŠ. Jak milé pro mě bylo překva-
pení, že děti byly tak otevřené, hladové po všem, co jsem vyprávěl 
a ukazoval. Byl to nádherný zážitek. Dokonce mě přemluvily, abych 
v jedné třídě zůstal ještě hodinu navíc. Musel jsem zavolat šéfovi, 
že přijedu později. Když jsem pak ve třídě oznámil, že můžu zůstat, 
jeden klučina mě samou radostí přišel obejmout. Prožili jsme hodi-
nu plnou sdílení, děti vyprávěly svoje zkušenosti s šikanou a mluvili 
jsme o tom, jak šikanu mezi sebe vůbec nepustit. Na konci hodiny 
si za mnou děti chodily pro podpisy, což mě až rozesmálo, ale bylo 
na nich vidět, jak jsou vděčné za to, že jsem se jim osobně věnoval 
a ne že se „ulily“ z vyučování.
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novinky, událoSti a inFormace Z naší kanceláře

Vánoční sbírka 2014
Konala se od 24. listopadu 2014 do 31. ledna 2015 mezi našimi 
dárci a příznivci. Ti si mohli zvolit ze čtyř předmětů sbírky a přispět 
chudým ve třech zemích (Bangladéš, Uganda a ČR).

Zde jsou výsledky sbírky: celkem jsme získali 129 926 Kč na tyto 
účely:

•	ČR: Program Zdravá mládež – nový lektor: získali jsme 
celkem 33 428 Kč. 
Čím strádají mladí lidé v naší zemi? Podle nás zde vládne 
velká nouze o zdravé životní hodnoty. Ty se snažíme mladým 
nabídnout spolu s našimi lektory v programu Zdravá mládež. 
Statisíce českých dětí čekají na „svého lektora“. Příspěvek 
ve výši 500 Kč umožňuje zrealizovat besedu či přednášku 
pro jednu třídu. Pro rozšíření o dalšího lektora v tomto roce 
bychom potřebovali získat asi 150 000 Kč.

•	Bangladéš: matrace, deka a povlečení na postel pro děti 
v dětském domově: celkem 64 228 Kč. 
Díky Vašim štědrým darům do této sbírky bude zakoupeno 
vybavení pro 103 postele z potřebných 150! Opuštěné 
bangladéšské děti v dětském domově Savar v hlavním 
městě Dháka neměly řádné postele s matrací. Věřili byste, 
že pouhých 620 Kč stačí na to, aby jedno dítě v sirotčinci 
dostalo matraci, deku, polštář a síť proti hmyzu? Domov Savar 
je útočištěm nejen pro osiřelé děti, ale i pro děti z extrémně 
chudých podmínek, kde se o ně rodiny nemohou postarat. 
Fotografii najdete v části Z Bangladéše.

•	Bangladéš: knihy o křesťanství pro děti: 9 660 Kč. 
Dětem z uvedeného dětského domova bylo možné přispět také 
na tyto dětské knížky v bengálštině. Bangladéš je převážně 
muslimská země). Jen 0,7–1 % obyvatel Bangladéše se 
hlásí ke křesťanství. Podle zákona mají tamní obyvatelé právo 
zvolit si svou víru, ale v praxi nemají křesťané např. přístup 
k veřejným studnám. Přesto tam počet křesťanů stále roste. 
Naši kolegové chtějí šířit osvětu a nabídnout kromě praktické 
pomoci také duchovní vzdělání. Díky Vašim darům budou 
moci nakoupit 68 knížek.

•	Uganda: Bible pro chudé křesťany: 22 610 Kč. 
Celkem 90 nových Biblí budou moci díky této sbírce koupit 
a rozdat naši kolegové v Ugandě. Tam si totiž chudí křesťané 
nemohou koupit vlastní Bibli. Má na ni asi jen čtvrtina 
ugandských věřících.

Zvýšení částky podpory do zahraničí
Od dubna zvyšujeme částky podpory pro Dálkovou adopci PLUS® 
a projekt „Nepálští studenti biblických škol v Indii“.
Přesné informace přikládáme dárcům, kterých se to týká, na přilože-
ném listu. Většinu dárců jsme již o změně informovali. Pokud není 
v možnostech dárce stávajícího dítěte podporu zvýšit, umožňujeme 
zůstat u dosavadní výše.
Moc děkujeme všem, kteří už podporu zvýšili. 

Zvýšení se prozatím netýká dárců srílanských dětí (více informací 
o srílanském projektu přinášíme v části „Ze Srí Lanky“).
Důvodem je prudký pokles hodnoty Kč vůči americkému dolaru. 
Podporu do zahraničí totiž odesíláme v konstantní dolarové hod-
notě.

Z kanceláře: těžký rok za námi
Během uplynulého roku se v kanceláři vystřídali dva noví zaměst-
nanci na pozici administrativního pracovníka (jde o šestihodinový 
úvazek, ale bez této práce se nadace neobejde). S oběma jsme 
se žel po krátké době loučili. V některých obdobích roku jsme tak 
museli ve třech lidech zvládnout práci pro téměř čtyři. Asi si umíte 
představit, jak moc chybí jedna síla v takto malém kolektivu. Museli 
jsme kvůli tomu odložit veškeré činnosti, které snesou určitý odklad, 
ale stále čekají na to, až se do nich budeme moci pustit.
I přesto jsme po několikaletých přípravách dokázali loni spustit nový 
web s mnohdy zbrusu novým obsahem a nový projekt – dálkovou 
adopci v Bangladéši. Na rozvoji webu (o kterém jsme podrobněji 
psali v minulém vydání Čerstvých zpráv) i adopce v Bangladéši od 
té doby usilovně pracujeme, jakmile máme možnost.

Sdělujte nám své změny průběžně
Prosíme sdělujte nám změny Vašich kontaktních údajů (např. trvalé 
nebo zasílací adresy, příjmení atd.) průběžně, když nastanou. Po-
kud možno s tím nečekejte až na konec roku. Velmi nám to pomůže 
a usnadní nám to náš hektický konec a začátek roku.
Pravidelným dárcům zasíláme v prosinci e-mail s žádostí o aktuali-
zaci svých údajů, aby od nás koncem ledna dostali správně vysta-
vené potvrzení. Ve stejné době jsou i vánoční svátky a účetně se 
uzavírá předchozí rok. Veškerou práci související s opravami údajů 
dárců i s rozesláním potvrzení musíme provést v poměrně těsném 
termínu. Zvláště po Novém roce máme opravdu shon a velký ná-
val práce.

Poskytněte nám fotografie a zážitky
Navštívili jste jednu ze zemí, ve kterých probíhá naše Dálková adop-
ce PLUS® (Bangladéš, Filipíny, Indie, Nepál, Srí Lanka, Uganda)? 
Můžete nám pomoci:

•	Propůjčením Vašich fotografií z této země. Vaše fotografie 
prezentujeme vždy se svolením autora a uvedením jeho jména. 
Fotografie místních podmínek, lidí či krajiny, nám pomáhají 
prezentovat naši práci.

•	Poskytnutím Vašich zážitků a postřehů z dané země. Váš 
pohled na kulturu v těchto zemích je pro nás významný. 
Díky Vašim zkušenostem získáváme cenné náhledy na místní 
podmínky.

Více kontaktu na Facebooku
Pokud dáte naší stránce na Facebooku „like“ (kliknete na tlačítko 
„To se mi líbí“), nejenže tím vyjádříte podporu naší činnosti, ale 
dozvíte se více o novinkách v naší práci, na našem webu, ale třeba 
i o aktuálním dění v zahraničí, kde probíhá dálková adopce.
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variaBilní SymBoly pro peněžité dary

Účel daru Var.  
symbol

Správa (provoz) nadace 010
Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí 011
Podpora práce výkonného ředitele  
nadace Petra Horáčka

015

Podpora práce projektové manažerky  
Daniely Horáčkové 

016

Podpora práce koordinátorky Elišky Horáčkové 017
Podpora práce administrativního pracovníka 
Jiřího Kubáta

018

Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby 201
Podpora Křesťanské misijní společnosti 250
Fond programu Zdravá mládež 350

Dar v jakékoliv výši má význam a pomáhá měnit životy lidí. 

Dálková adopce PLUS® a Podpora studia biblických škol Nepál:
variabilní symbol pro pravidelnou podporu sdělíme každému dárci 
poté, co se přihlásí, protože je pro každou osobu v projektu spe-
ciální.

Dary bez variabilního symbolu jsou zaúčtovány do Fondu rozvoje 
Nadace Mezinárodní potřeby (var. symbol 201), o jehož použití 
rozhoduje správní rada.

Číslo našeho účtu:
139513054/2700 UniCredit Bank Liberec
Tuzemské transakce na tomto účtu jsou díky UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s., bez poplatků.
Je také možné využít tlačítko platební brány PayPal na našich  
internetových stránkách.

Nadace Mezinárodní potřeby vydává Čerstvé zprávy jako interní zpravodaj pro své 
dárce a příznivce 2x ročně (nepravidelně). 

Nadace Mezinárodní potřeby byla založena v r. 1995. Jejím posláním je podpo-
rovat křesťanské veřejně prospěšné projekty v ČR i v zahraničí: Dálková adopce 
PLUS®, Zdravá mládež (přednášky na českých školách na etická témata) a jiné.

Není-li uvedeno jinak, zahraniční zprávy a fotografie v tomto vydání jsou  
z partnerské organizace International Needs, české z našeho archívu.  

Neprodejné.

Adresa: Nadace Mezinárodní potřeby, 
 Vinohradská 909, 
 560 02 Česká Třebová
IČ:  63836831
Tel.:  483 394 202
E-mail:  nadace@mezinarodni-potreby.cz
Č. ú.: 139513054/2700 UCB Liberec
Web: www.mezinarodni-potreby.cz
 www.zdrava-mladez.cz
 www.dalkova-adopce.cz

Víte například, že nepálští politici hází v parlamentu židlemi?  
Na „FB“ jsme k tomu sdíleli dokonce video!
Chcete-li, aby Vám neunikl žádný náš komentář nebo odkaz, mů-
žete si pod tlačítkem „To se mi líbí“ zaškrtnout funkci „Dostávat 
upozornění“.

Najdete nás  
na facebooku!

Nadace má profil na LinkedIn
Podobně jako na Facebooku, i na této sociální síti můžete na pro-
filu naší nadace kliknout na tlačítko „Sledovat“ a budou se Vám 
zobrazovat naše případné aktualizace.
LinkedIn je internetová síť profesionálů s více než 300 milionů 
členů z 200 zemí z celého světa. Profil na této síti možná nadaci 
poskytne možnosti, jak účinně propagovat naši činnost.

Jak nás můžete propagovat?
Pro dálkovou adopci máme propagační letáčky. Pokud víte o místě, 
kde tyto letáčky můžete umístit či rozdat, rádi Vám nějaké zašleme.
Pokud se Vám líbí naše práce nebo jste třeba spokojeni s dálko-
vou adopcí, můžete o nás napsat na internetu, například na so-
ciálních sítích nebo na svém blogu. Tzv. šeptaná reklama je prý 
nejúčinnější.

mezinarodni-potreby.cz
http://mezinarodni-potreby.cz/
http://mezinarodni-potreby.cz/
http://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr
http://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr
http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce
http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce

