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International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě světu.
Nadace Mezinárodní potřeby je součástí sítě mezinárodní společnosti International Needs, působící ve 33 zemích světa.

Milí přátelé,
zdravíme Vás, naše dárce, příznivce a partnery!
V letošním podzimu jsme pro Vás připravili o něco stručnější vydání
našich Čerstvých zpráv. K nim Vám naopak s potěšením přikládáme
zvláštní brožurku, která si vzala za cíl popsat současné dílo Nadace
Mezinárodní potřeby.
V říjnu totiž nadace oslavila své dvacáté „narozeniny“ a tak nám
práce na brožurce přinášela zvláštní radost. Při zpracování této publikace jsme měli na zřeteli, aby se i později hodila k stručnému
představení nadace. Brožurku najdete i na našich internetových
stránkách v části O nás – O nadaci.

rozdala 60,8 milionů Kč, z toho 34,4 milionů Kč na projekty v ČR.
Velmi děkujeme Vám všem, kteří se na tom s námi podílíte. Při pohledu na to, co jsme díky Vám mohli vykonat, máme velikou radost.
V našem světě stále zůstává mnoho nouze, a proto jsme odhodlaní
stále pomáhat potřebným.
V letošním roce prožíváme potěšující růst podpory našich českých
projektů – programu Zdravá mládež i programu Dálková adopce
PLUS®. Zároveň se stabilizovala naše personální situace a našli
jsme několik šikovných brigádníků. Po loňském nesnadném roce
to je pochopitelně velká úleva. Nemalým povzbuzením pro nás byla
také návštěva filipínských projektů v červenci tohoto roku (odkaz
na reportáž je v části „Z Filipín“). Pohled zblízka na práci kolegů
z Filipín nám přinesl cenné poznatky a potvrdil náš respekt vůči
této službě dětem z chudých vrstev.
Děkujeme Vám za každý dar, který poskytujete na dílo nadace, za
každý řádek povzbuzení či uznání, které od Vás dostáváme.
Váš Mgr. Petr Horáček,
výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby

Co v Čerstvých zprávách najdete:

Filipínské děti na ostrově Leyte se chtěly naučit říkat české
„děkuji“ a Petr Horáček je to s pomocí místní koordinátorky
Hany učí.

Jako ředitel nadace (od roku 2001) jsem si přitom splnil malý profesní sen: prošel jsem veškeré účetní záznamy, z nichž vyplynulo,
že nadace od svého založení až do konce července tohoto roku

Úvod ředitele
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Zprávy z podporovaných zemí
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 součástí řešení tam, kde je nouze. Dětem dáváme víc než jen vzdělání.

Děti v Bangladéši při výuce.

Níže najdete novinky ze zemí, kde s naší partnerskou organizací International Needs (IN) zprostředkováváme dálkovou adopci a další
programy pomoci do zahraničí.
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Z Bangladéše
Adopcí pomůžete chudým uniknout z bídy
Bangladéš si v dubnu připomněl zřícení textilní továrny, ke kterému došlo před dvěma lety a zahynulo při něm nejméně 1 100 lidí.
Ve světě probíhá stále více kampaní, které poukazují na nelidské
podmínky chudých pracovníků továren na oblečení. I díky našemu programu Dálková adopce PLUS® můžete pomoci s řešením
tohoto problému. Díky řádnému vzdělání mohou nejchudší děti ve
slumech získat naději na stabilní a důstojné zaměstnání. Všechny
bangladéšské děti, pro které hledáme dárce, žijí ve slumových chatrčích postavených z hlíny, hadrů, kusů dřeva a podobných odpadních materiálů. Díky podpoře mohou chodit do křesťanské základní
školy, kde dostávají také jídlo.

Syn dělníka lékařem

shromáždění může přijít kdokoliv, kdo má zájem. Na tom by nebylo nic zvláštního, avšak v této zemi se hlásí 90 % lidí k islámu.
V letošním roce se navíc tato tradiční osvětová akce konala po
4 dny v oblasti Barisal v době, kdy zemí zmítaly násilné nepokoje,
zapříčiněné spory po posledních parlamentních volbách. Ředitel
bangladéšské IN, McDonald M. Adhikary, píše: „Od cesty do Barisalu jsme neupustili ani na vteřinu. Důvěřovali jsme Bohu, že nás
bezpečně přivede na místo. Zatímco v hlavním městě Dháce zuřily nepokoje, hořela auta, benzínové pumpy a mnoho nevinných
lidí zemřelo nebo bylo zraněno, my jsme se dostali v bezpečí na
místo i zpět domů. Naše veřejná shromáždění navštívilo každý den
v průměru 1000 lidí. Modlili jsme se za potřeby a uzdravení mnohých lidí a mnozí uzdravení prožili. Za všechny tyto události jsme
chválili Boha.“

Toto je jeden z mnoha příběhů, které se
v posledních čtyřiceti letech odehrály
díky práci IN v Bangladéši:
„Jmenuji se Ripon a pocházím z velmi
chudé rodiny v oblasti Naogoan na severu Bangladéše. Můj otec pracuje jako
dělník za denní mzdu a moje matka je
v domácnosti. Příjem rodiny je velmi
malý a pro mé rodiče bylo velmi obtížné
posílat mě do školy. V našem regionu
jsou pravidelně se opakující hladomory, obvykle kvůli suchému počasí. Proto byl můj otec většinu času
nezaměstnaný. Vzdělání pro mě bylo pouhým snem.
Jednoho dne se moji rodiče dozvěděli o škole, kterou provozuje IN
a která je zdarma. Kvůli naší chudobě jsem byl do té školy přijat
a začal jsem se učit. Bavila mě přírodověda a naši učitelé byli velmi laskaví. Pilně jsem se učil a ve zkouškách jsem dostával dobré
známky. Vystudoval jsem základní i střední školu. Mojí touhou bylo
stát se lékařem. Učitelé ve škole mě k tomu povzbuzovali. Nakonec
jsem opravdu mohl začít studovat medicínu na univerzitě. Chci dostudovat a pomáhat chudým lidem v mé zemi. Bez International
Needs by vzdělání v mém životě zůstalo jen snem.“

Křesťanská osvěta
Vedle služby dětem a sirotkům také naši bangladéšští partneři s odvahou pořádají veřejné akce s misijní tématikou. Na tato otevřená

Lidé z Barisalu si se zájmem přišli vyslechnout křesťanskou zvěst.

Z Filipín
Z dálkové adopce
Podpora vysokoškoláků na Filipínách
Na jaře jsme odstartovali unikátní projekt podpory vysokoškolských
studentů. I doposud jsme sice umožňovali podporu dětí na vysoké
škole, ale spolu s filipínskými kolegy jsme hledali, jak tento program
přizpůsobit vysokým finančním nárokům na studium. Filipínské univerzity jsou drahé a s běžnou výší podpory nebylo možno vystačit. Děti pak v některých případech opouštěly studium, což bylo
smutné pro nás všechny. Vysokoškolské vzdělání na Filipínách je
přitom velmi potřebné pro získání stabilního zaměstnání. Díky dosa-
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vadnímu školskému systému je tamním
studentům 1. ročníku VŠ teprve 17 či
18 let. Filipínská základní škola totiž trvá
jen 6 let a střední škola byla do tohoto
roku pouze čtyřletá (od příštího roku již
bude SŠ šestiletá).

Marielle z Filipín dokončila střední
školu. Nyní je z ní vysokoškolačka, což
je možné jen díky podpoře dárců z ČR.
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Manuel Fuerte Jr.

Po konzultacích s filipínskou partnerskou organizací International
Needs jsme se rozhodli nastavit pro studenty VŠ novou výši podpory. Pro studenty, kteří letos nastoupili do 1. ročníku vysoké školy,
se snažíme získat podporu ve výši 1 860 Kč měsíčně. Jejich dárci
tak mají na výběr, zda zůstanou u původní výše podpory, či ji do
určité míry zvýší. Pokud studentovi do plné podpory nějaká částka
schází, hledáme pro něj dalšího dárce. Tyto studenty najdete na
našich internetových stránkách mezi dětmi z Filipín (vždy nahoře)
v části Dálková adopce – Děti k dálkové adopci – Děti z Filipín.

chlapec
Potřebná podpora: 1 860 Kč/měsíc
(umožňujeme i částečnou podporu, od
620 Kč měsíčně)
Ročník: 1. ze čtyř
Chce být: ekonomem
Situace: má 6 sourozenců, otec pracuje jako natěrač a matka je služebná

Z podprůměrného žáka studentem VŠ
Genros Baldonado

„Za ‚našeho‘ Roldana se modlíme a máme radost, že může pokračovat ve studiu, protože na jeho příkladu je vidět velká snaha a zaujetí změnit svůj ‚osud‘, kdy z podprůměrného žáka to dotáhl až na
výborného studenta a dnes dokonce může studovat vysokou školu.
Je to pro nás veliká radost!“ (dárci o studentovi, kterého podporují
už 7 let od základní školy až k vysoké)

dívka
Potřebná podpora: 1 860 Kč/měsíc
(umožňujeme i částečnou podporu, od
620 Kč měsíčně)
Ročník: 1. ze čtyř
Chce být: učitelkou
Situace: má 9 sourozenců, otec pracuje jako řidič rikši a matka je pradlena

Reportáž z Filipín
Ve dnech 4. až 11. července 2015 navštívili Mgr. Petr Horáček,
výkonný ředitel nadace, a Ing. Jaroslav Pleva, člen správní rady
nadace, organizaci IN na Filipínách.
Měli mimořádnou možnost setkat se osobně s řadou místních spolupracovníků a také s téměř polovinou dětí, podporovaných v programu Dálková adopce PLUS® z ČR.

Melanie Miano
dívka
Potřebná podpora: 1 060 Kč/měsíc
Ročník: 1. ze čtyř
Chce být: novinářkou
Situace: má 6 sester, otec je vážně
nemocný, rodinu živí matka a nejstarší sestra

Zveme Vás ke shlédnutí krátké reportáže s fotografiemi a videi
na našich webových stránkách v sekci Kde pomáháme – Více
o Filipínách – Z návštěvy Filipín.

Pomůžete budoucím učitelkám, ekonomovi
a novinářce?
Romelyn Sagadsad

Michelle Dela Cruz

dívka
Potřebná podpora: 1 860 Kč/měsíc
(umožňujeme i částečnou podporu, od
620 Kč měsíčně)
Ročník: 1. ze čtyř
Chce být: učitelkou
Situace: sirotek, vyrostla v dětském domově, kde dosud žije

dívka
Potřebná podpora: 1 060 Kč/měsíc
Ročník: 1. ze čtyř
Chce být: učitelkou
Situace: má 6 sourozenců, otec pracuje jako rybář a řidič rikši

Z Indie
Z dálkové adopce
Můžete pomoci emigrantům z Nepálu
Náš program dálkové adopce v Indii je určitým způsobem „prodloužením“ naší dlouholeté podpory Nepálců. Do severoindického
Dehradunu, kde žijí podporované děti, se totiž často stěhují chudí
Nepálci, kteří touží po lepším životě. Zde je však mnohdy nečekají
o moc lepší podmínky a chudí tak končí ve slumových čtvrtích. Ředitel IN v Dehradunu o tom říká:

„Mnoho 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 lepší naději. Imigranti mohou získat také oprávnění
volit a mohou od úřadů dostávat podporu pro chudé. Když sem
přicházejí, mají s sebou obvykle jen trochu oblečení. V Nepálu nechávají své příbytky či minifarmy v péči svých příbuzných či přátel.
Tyto malé farmy totiž rodinu neuživí.“
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Těmto chudým můžete pomoci tak, že umožníte studium jejich
dětí, a to prostřednictvím našich webových stránek, sekce Dálková
adopce – Děti k dálkové adopci – Děti z Indie. Díky vzdělání pak
mají děti šanci na dobré zaměstnání.

Děti na výjezdním semináři kreslily obrázky s tématikou vztahu
ke stvořenému světu.

Výjezdní seminář pro děti
V říjnu uspořádali naši kolegové z IN v Indii jednodenní akci v rekreačním centru v Dehradunu, které se zúčastnilo 125 osob včetně zaměstnanců. Děti byly nadšené z programu plného písní, her,
zamyšlení nad křesťanským poselstvím. Kolik se toho za jediný den
dalo stihnout! Také zaměstnanci IN si pochvalovali, jak tento společně strávený čas prohlubuje jejich vztahy s dětmi, kterým poskytují pomoc.

Studenti biblických škol v Indii
Co budou absolventi dělat dál?
Všichni budou sloužit Nepálcům. Většinou jsou totiž nepálské národnosti.
Hari bude kazatelem v křesťanském společenství ve své vesnici a Jeewan bude pomáhat církvím v okolí jeho vesnice.
Ujwal bude sloužit mladým lidem v Západním Bengálsku, což je
oblast blízko nepálských hranic, kde žije mnoho Nepálců.
Roshan se vrátil do Nepálu, kde bude pracovat v místní církvi.
Sanjay chce zůstat v severní Indii, protože zde žije mnoho Nepálců.
Jolen se vrátí do Darjeelingu v Indii, kde žije mnoho nepálských
emigrantů.
Daud se vrátí do Nepálu a bude zde pracovat mezi dětmi v dětském
domově, ve kterém vyrostl.
Bishwas se vrací do Nepálu a bude pracovat ve své církvi.
Na slavnostní promoci se přijeli podívat někteří kazatelé z církví,
ze kterých pocházejí studenti. Jeden z pastorů řekl: „Jsem hrdý na
to, že naprostá většina studentů, kteří byli podporování ve studiu
zahraničními dárci, dnes pracují na plný úvazek v církvi.“
Nebýt podpory dárců, nikdy by si tito služebníci nemohli dovolit
studium.

Absolventi píší dárcům z ČR, díky nimž vystudovali
„Po dokončení studia se hned vracím do Nepálu, kde se zapojím
do služby v církvi. Moje země mi opravdu leží na srdci. Je tam hodně míst, kde lidé ještě neslyšeli evangelium a stále žijí ve tmě.“
(Jolen Lepcha Rongong)
„Moje plány po studiu jsou takové, že bych rád založil nové křesťanské sbory v mé oblasti v Nepálu. Chci se také zaměřit na pomoc chudým, sirotkům, dětem bez domova a bez rodičů. Vy jste
byli požehnáním pro mě a já bych teď chtěl být požehnáním pro
jiné.“ (Jeewan Baudel)
„Po promoci se chci vrátit do dětského domova, kde jsem vyrůstal
od svých 11 let. Budu se tam starat o děti, pomáhat jim se studiem
a vyučovat je o Pánu Ježíši. Během zemětřesení se v tomto domově
díky Bohu nic zlého nestalo. Kromě práce v dětském domově budu
také učit v biblickém kurzu, pomáhat v mém sboru s kázáním a vedením chval, a chci také navštěvovat lidi. Chci Vám z celého srdce
poděkovat za Vaši péči. Bez Vaší modlitební a finanční podpory
bych studium nedokončil.“ (Daud Tamang)
Další potřebné studenty najdete na našich internetových stránkách
v části Další projekty – Nepálští studenti biblických škol v Indii –
Studenti, kteří čekají na podporu.

Účastníci výjezdního semináře

Z Nepálu
Nepál po zemětřesení
Od velkého dubnového zemětřesení uplynulo již půl roku. Obnovu
zbořených obydlí značně brzdí monzunové deště a zejména nedostatek materiálu a řemeslníků. Situace v zemi je nepřehledná (a
Nepál nebyl nikdy snadným polem k práci). Podle některých zpráv
není nepálská vláda schopná patřičně využít mezinárodní pomoc,

4

které se jí dostalo. Situace přímo v zemi se však pravděpodobně
velmi liší místo od místa. Připomeňme, že dubnové zemětřesení
vrátilo Nepál o desítky let zpět a podle ekonomů ho zařadilo na
úroveň deseti nejchudších zemí světa.
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Sbírka na pomoc po zemětřesení

První nepálská ústava

Na pomoc s obnovou bydlení Nepálců jsme vyhlásili sbírku. Jejím
cílem je pomoci zejména rodinám dětí v programu dálkové adopce.
Sbírka potrvá do konce roku. Podrobnosti najdete na našich internetových stránkách v části Další projekty – Zvláštní sbírky – Nepál:
Pomoc po zemětřesení 2015.

Nepálci se v uplynulých měsících také věnovali problematice sestavení první nepálské ústavy. Vláda si pospíšila s její tvorbou – a je
možné, že politiky citelně pobídla dubnová katastrofa a vědomí, že
v dosavadním chaosu se země jen těžko vzpamatuje.
Již měsíc před schválením ústavy probíhaly bouřlivé protesty a stávky, které ochromovaly běžný život Nepálců. Ke schválení ústavy
nakonec došlo ve druhé polovině září 2015 – po dlouhých sedmi
letech od ukončení občanské války a vzniku republiky.
Protesty tím však neustaly, naopak zejména v jižním Nepálu nabraly
na síle. Tamní etnická menšina bouřlivě žádala nové jednání a přiznání větších práv. Situace začala být opravdu vážná, když Indie
pozastavila zásobování Nepálu, takže začala být nouze zejména
o pohonné hmoty. Důvodem k tomuto kroku jsou podle indické vlády právě nepokoje u jižních hranic Nepálu, kudy z Indie proudí zboží. Nepálská vláda v tom však vidí spíše snahu Indie posílit svůj vliv.
V době sepsání tohoto článku zatím k této situaci nemáme jiné
ověřené zprávy.

Domek zničený zemětřesením – rodina přežila díky tomu,
že v té chvíli byla na křesťanské bohoslužbě.

„Děkujeme, že se modlíte za Nepál a nepálské lidi. Reuben“

Z Ugandy
Z dálkové adopce
Středoškolský život je pro mě jako sen
Ugandská středoškolačka Stella píše o svém studiu: „Jsem tak šťastná, že jsem nastoupila na střední školu. Užívám si středoškolský
život a je to pro mě jako sen.“ Stella může studovat jen díky vytrvalé
podpoře jejích českých dárců.

Hanifa Nakanjako
dívka
Potřebná podpora: 600 Kč/měsíc
Ročník: 1. ze šesti
Chce být: zdravotní sestrou
Situace: otec jí zemřel, žije u strýce,
který se léčí po nehodě

Nuriat Nabaweesi
Hledáme dárce pro dvě středoškolačky
Naši dárci umožňují už 21 ugandským studentům studium na střední škole. Mnoho dětí, které žijí v Ugandě, nedokončí ani základní
školu. Je proto úžasné, že „Vaše“ ugandské děti mohou studovat
na kvalitní škole a většina z nich základní vzdělání získá. Mnohé
pak pokračují nějakým odborným kurzem či přímo střední školou.
Takové vzdělání už je v Ugandě opravdu vzácné a přináší naději
na únik z chudoby.
Podpora studenta střední školy je v Ugandě dražší: nyní vychází
na 1 300 Kč měsíčně. Proto hledáme dárce pro dvě středoškolačky, které ještě nedostávají tuto plnou podporu. Přihlásit se k jejich
podpoře můžete prostřednictvím našich webových stránek, sekce
Dálková adopce – Děti k dálkové adopci – Děti z Ugandy (středoškoláky najdete v přehledu dětí vždy nahoře).

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

Stavba dívčího internátu v Buikwe
IN Uganda své cenné služby a projekty stále rozšiřuje. Staví nové
bloky školních budov a zde na snímku byly s podporou kanadských
dárců položeny základy nového dívčího internátu v Buikwe, který
ubytuje 100 děvčat.
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Základy nového dívčího internátu v Buikwe

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Děkujeme českým dárcům za Bible
Celkem 96 Biblí bylo zakoupeno z peněz, které nám naši dárci darovali do Vánoční sbírky 2014. Bible byly rozdány novým křesťanům,
kteří jsou chudí a sami by si je nemohli koupit. Pracovníci ugandské
IN a obdarovaní křesťané Vám srdečně děkují!

Bible pro ugandské křesťany.

Program Zdravá mládež v ČR
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.

Průměrný věk první zkušenosti dítěte s pornografií na internetu
je 11 let.
Čeští školáci ve věku 15 a 16 let jsou nejrozšířenější skupinou uživatelů 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 volném čase, navazují užší kontakt, pomáhají a radí jim v krizových
situacích.

Úspěšné jedenácté soustředění lektorů

Dva noví lektoři

Na začátku září jsme mohli s potěšením strávit příjemný čas na
třídenním soustředění lektorů, které jsme letos organizovali již po
jedenácté. Stejně jako loni se ho zúčastnilo přes 50 lidí, přičemž
většina z nich jsou aktivní lektoři, kteří působí na školách v oblasti primární prevence. Reportáž ze soustředění s fotkami a krátkým
videem najdete na našem webu v části Minulé projekty a akce –
Soustředění lektorů 2015 proběhlo.

Od září 2015 se náš tým lektorů rozšířil. Šimon Velkoborský získal
první zkušenosti na školách v Klatovech a okolí již loni a letos mohl
do této práce vstoupit již pravidelně s naší podporou. Dalším nováčkem v týmu lektorů je Jan Zajíc, který byl přes 25 let kazatelem,
naposledy v Jihlavě. Čas od času se věnoval též besedám na školách a nyní měl tuto práci významně rozšířit. Školy projevily o jeho
přednášky zájem, avšak z vážných rodinných důvodů musel posunout zahájení práce výhledově na počátek příštího roku.
Děkujeme všem dárcům, kteří podporují práci lektorů mezi českou
mládeží. Díky Vaší štědrosti a vytrvalosti je možné podporu lektorů
udržovat ve stabilitě a stále ji rozšiřovat. I stokoruna měsíčně vykoná mnoho!

Střípky z přednášek lektorů

Setkání s lektory v programu Zdravá mládež
na soustředění lektorů.
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Helena Komasová
Na školách, kde realizuji dlouhodobý projekt, jsme se v tomto čtvrtletí nejvíce zabývali tématem rodina, láska a vztahy. Povídali jsme
si o tom, jak moc je rodina důležitá. Mluvili jsme o roli každého
člena rodiny. Jakou roli v rodině mám já? Malovali jsme k tomuto
tématu obrázky, jak rodina tráví společný čas, psali jsme dopisy

Nadace Mezinárodní potřeby – Čerstvé zprávy
rodičům, kde jsme jim vyjádřili poděkování za jejich starost a péči.
Starší děti psaly úvahy na téma rodina, láska. V době rodičovských
schůzek jsme uspořádali výstavu na téma Rodina. Musím říct, že
se výstava povedla nad mé očekávání. Nejeden „dospělák“ uronil
slzu při četbě dopisů pro rodiče nebo při zhlédnutí krásných obrázků od nejmenších, kde například rodina společně pracovala na
zahrádce nebo hrála nějaké hry.

sledovala nějaký hororový seriál a bála se u toho, ale po skončení
přemýšlela o tom, co viděla, a řekla si, že je to jen ve filmu. A připomněla mi, že jsem jim říkala, že mají u sledování televize přemýšlet
a ne automaticky všechno přijímat. V tu chvíli se přidala další dívka,
která nás poslouchala a říkala, že se také dívala na „něco divného“
a raději to vypnula. „Jak jste nám říkala,“ dodala. Potěšilo mě, že
si to holky dobře pamatují a hned to aplikují v životě.
Miloslav Fanta
Ohlas na besedu: „Vaše přednášky jsou vážně dobrý, protože se
bavíme o důležitých tématech dnešní doby. A navíc ve Vašem podání je to obzvlášť fajn, protože ostatní přednášky jsou takový nudný,
ale u tohohle se všichni zasmějeme a pak si o tom povídáme třeba
další dva dny. Je to super.“

Výstava dětských prací o rodině

Ivo Neuvirt
Na konci jedné besedy za mnou přišly dvě holky. Jedna z nich měla
dost podstatný dotaz týkající se vztahu s mámou a jedné akce se
spolužáky, na kterou chtěla tajně jít. Zhruba dvacetiminutový rozhovor jí pomohl ujasnit si hodnoty a změnit své rozhodnutí, které
by jinak narušilo její vztah s mámou. Když jsem jí pak po čtrnácti
dnech psal, měl jsem radost, že na tu akci nešla, že mamce nelhala a nepodvedla ji.
Karla Mihatschová

Nedávno jsme ve třídách na 1. stupni mluvili o různých nebezpečích, mimo jiné i o rizicích, která provázejí sledování televize
a různých filmů. Vždy narazíme na to, že i děti ze 4. tříd celkem
často sledují horory. Vážím si toho, že to děti na sebe „řeknou“,
protože často tyto filmy sledují, aniž o tom rodiče vědí. Když jsme
měli v jedné 4. třídě toto téma a pak jsem přišla po nějaké době
do třídy znovu (s jiným tématem), přišla za mnou dívka a povídá, že

Miloslav Fanta při besedě

Radek Pospíšil
V jedné škole si objednali téma „rasismus, neonacismus a xenofobie“. Byla to velká výzva, protože objednávka od školy byla kvůli
rasistickým náladám ve třídě. Docela jsem z toho měl nepříjemné
svrbění v zádech. Téma jsem musel aktualizovat vzhledem k imigraci uprchlíků do Evropy i novým materiálům, které se objevily na
internetu. Se školou jsem se nakonec domluvil na tříhodinové besedě. Ve třídě byl jeden student, který měl jasně vyhraněný názor
na jiné skupiny obyvatel ČR a na lidi ostatních etnik a ras vůbec.
Když se dozvěděl, jaké bude téma, ještě před začátkem chtěl odejít.
Vyučující to však nedovolila, takže jsme začali v částečně dusné
atmosféře. Během besedy postupuji velmi zvolna od historie k současnosti. Ukazujeme si určité milníky rasismu, antisemitismu, romské otázky a lidského selhání v této oblasti, bavíme se o hodnotě
člověka, nechávám prostor pro reakce a bouřlivé emoce, které to
vyvolává. Nakonec to dopadlo tak, že jsme vše prošli. Myslím, že
se podařilo získat se studenty patřičný nadhled nad problematikou.
Oceněním pro mě byl potlesk, který vyvolal právě onen na začátku
negativně vyhraněný student.

Najdete nás
na facebooku!
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Novinky, události a informace z naší kanceláře
PayPal dal naší nadaci slevu na poplatcích
PayPal je celosvětově nejrozšířenější elektronická peněženka. Platby na internetu jsou s ním rychlejší než klasické bankovní převody,
ani není třeba při každé platbě zadávat informace k platební kartě,
což navíc zvyšuje bezpečnost. Pro dárce je vše zdarma. Někteří naši
dárci už PayPal používají.
Navíc nám Paypal od léta 2015 udělil slevu na poplatcích, které
za tyto převody nadaci účtuje – protože jsme nezisková organi-

zace. Nyní nás dary zaslané přes PayPal stojí jen 1,9 % + 10 Kč
z každého daru.
Přehledný návod k založení účtu najdete např. na stránce
www.penize.cz v článku „PayPal krok za krokem: Jak jednoduše
platit na internetu“.

Variabilní symboly pro peněžité dary
Účel daru
Správa (provoz) nadace

010

Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí
Podpora práce výkonného ředitele
nadace Petra Horáčka
Podpora práce projektové manažerky
Daniely Horáčkové
Podpora práce koordinátorky Elišky Horáčkové
Podpora práce administrativního pracovníka
Jiřího Kubáta
Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby

011
015
016
017
018
201

Podpora Křesťanské misijní společnosti

250

Fond programu Zdravá mládež

350

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

8

Var.
symbol

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 speciální.
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 podporovat 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.

