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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.

jaro 2016

Milí dárci a partneři,

děkujeme Vám za Vaši velkorysou podporu a za to, že tak přinášíte 
naději stovkám potřebných v ČR i v zahraničí. Vaše podpora nám 
umožňuje měnit životy k lepšímu.

Radostný zpěv dětí v centru IN v severoindickém Dehradunu. 

Mohli jsme se o tom opět přesvědčit na vlastní oči při březnové 
návštěvě projektů International Needs (IN) v Bangladéši a severo-
indickém Dehradunu. Viděli jsme, jak se velmi cenná péče dostá-
vá k těm nejchudším. Viděli jsme vděčnost rodičů, kteří by si nikdy 
nemohli dovolit pro své děti vzdělání. Děti dostávají mnoho povzbu-
zení, přijetí a lásky. Přáli bychom Vám všem být tam spolu s námi!
Návštěvu projektů vykonali ředitel nadace Petr Horáček a sloven-
ský kolega Pavol Šinko, ředitel IN Network Slovakia. Využili jsme 
setkání mezinárodního kongresu organizace IN v indickém Ban-
galore a návštěvu obou projektů jsme vykonali ve dnech před kon-

gresem a po něm. Nasbírali jsme velké množství podnětů, setkali 
se se stovkami dětí a desítkami rodin, zažili jsme opravdu mnoho. 
O tyto zážitky se s Vámi chceme podělit v reportážích, fotografiích 
a krátkých videích na www.mezinarodni-potreby.cz v části Kde po-
máháme – Projekty v zahraničí – Více o Bangladéši a Více o Indii. 
Udělejte si chvilku k prohlídce těchto reportáží, srdečně Vás zveme!
V těchto Čerstvých zprávách Vám dáváme opět nahlédnout do pro-
gramu Zdravá mládež, který je naší neustávající radostí. Lektoři loni 
hovořili k více než 50 000 mladých lidí. 
V tomto zpravodaji se též hlouběji zamýšlíme nad podivuhodnou 
proměnou Nepálu, kde se letos o Velikonocích v centru hlavního 
města shromáždilo na křesťanských oslavách 30 000 lidí. Podobně 
i v centru hlavního města muslimského Bangladéše se při stejné 
události sešlo 15 000 lidí. Živá víra prostých věřících překonává 
v těchto zemích zdánlivě neporazitelné překážky. 
Během kongresu jsem jeden večer vyslechl neobyčejný osobní pří-
běh ředitele bangladéšské IN, McDonalda M. Adhikaryho: „Jsem 
vlastně dítě zázraků,“ začal své vyprávění. „Když jsem se narodil, lé-
kaři u mě diagnostikovali neléčitelnou chorobu a poslali nás s ma-
minkou domů. Lékaři byli zcela bezmocní. Podle nich jsem neměl 
šanci přežít nejbližší týden. Moji rodiče se však za mě začali každý 
den modlit. Každou neděli se mnou přicházeli do církve a vedoucí 
se za mě modlili. Po několika týdnech jsem byl stále naživu. Ještě 
po třech měsících potvrdilo speciální vyšetření původní diagnózu, 
ale k úžasu lékařů jsem stále žil. Po šesti měsících jsem prošel dal-
ším vyšetřením. To byly, opět k úžasu lékařů, moje výsledky již zcela 
normální. Dodnes nemám žádné zdravotní problémy.“ Tento příběh 
vystihuje duchovní zápas i dění v zemích, kde křesťanská tradice 
není samozřejmostí. Je to živá víra, ne suchopárná věrouka, co se 
zde dotýká životů tisíců lidí.

Váš Mgr. Petr Horáček,
výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby

Děti v Bangladéši při výuce.

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 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.

http://mezinarodni-potreby.cz/
http://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-bangladesi/reportaz-z-navstevy-bangladese
http://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-bangladesi/reportaz-z-navstevy-bangladese
http://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-indii/reportaz-z-navstevy-dehradunu
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Z Bangladéše

Tisíc lidí přišlo vyslechnout křesťanské poselství
V jižní části Bangladéše pořádá IN tradičně v lednu několikaden-
ní veřejné křesťanské shromáždění, které navštěvují věřící i pastoři 
z okolí a které je rovněž otevřeno zájemcům jakéhokoliv vyznání. 
Naši kolegové z Bangladéše prokazují neobyčejnou odvahu v or-
ganizaci těchto setkání; zároveň jsou si vědomi, že jejich dlouho-
letá a nesobecká pomoc těm nejchudším se promítá do přízně 
místních lidí. 
Lidé si zde mohli rovněž zakoupit křesťanskou literaturu a kazety. 
Během dne se promítaly filmy s křesťanským poselstvím, zaznívala 
hudba písní a chval. 
Nebyla to však jen jedna z dalších veřejných slavností či show. Kole-
gové z Bangladéše s vděčností vzpomínají na četné případy uzdra-
vení a osvobození po modlitbách, které proměnilo životy mnohých 
návštěvníků. Účastníci hovoří o hlubokém pohnutí mnoha přítom-
ných a o okamžicích, kdy byli všichni pohrouženi do hlubokého 
prožitku setkání s nebem. 

Z dálkové adopce
Školní uniformy pro děti v Bangladéši i díky Vám
Díky přízni našich dárců jsme mohli v naší Vánoční sbírce  
(viz část „Vánoční sbírka 2015“ ve druhé polovině tohoto zpra-
vodaje) významně pomoci se zakoupením uniforem pro 70 dětí 
v bangladéšských vzdělávacích projektech. Zhruba polovina dětí 
v tamních školách ještě nemá své osobní dárce, ale díky darům 
z celého světa dostaly všechny děti bez rozdílu svou novou unifor-
mu. Čistá uniforma stejná pro všechny děti je důležitá, protože se 
děti nemusí cítit špatně, když si jejich rodiče nemohou dovolit kou-
pit dětem pěkné oblečení. 
Ředitel nadace Petr Horáček se mohl při březnové návštěvě projek-
tů v Bangladéši osobně setkat se stovkami dětí oblečenými v sluši-
vých uniformách. Viděl rovněž dílnu, kde se šijí. Stali jsme se spolu 
s našimi dárci součástí radosti, kterou mohou prožívat děti z těch 
nejnuznějších poměrů. 

Nové uniformy díky Vašim darům.

Máme pomáhat muslimům?
„Rodina se hlásí k islámu.“ – Tato věta se objevuje u mnoha bangla-
déšských dětí, které na našich webových stránkách hledají svého 
dárce. A nám se občas honí hlavou: „Neodradí tato informace lidi, 
kteří chtějí pomoci dítěti v nouzi?“ Islám, muslimové a terorismus 
jsou pro Evropu velký strašák. 

Tento chlapec studuje v křesťanské škole jen díky podpoře čes-
kého dárce. Za ním je jeho matka s malou sestřičkou před jejich 
domovem. Rodina je muslimská.

V případě Bangladéše je třeba pamatovat na to, že příslušnost k is-
lámu může být často společenskou konvencí, podobně jako „každý 
Američan je křesťan“. Bangladéšané dodržují víru, tradice a zvyky, 
kterým se naučili v rodině, a které uznává naprostá většina jejich 
okolí. Společensky i sociálně je velmi těžké vybočit z těchto široce 
uznávaných společenských vzorců. 
Ovšem i bangladéšští muslimové se v posledních letech stávají 
oběťmi útoků Islámského státu. Ve válce za nezávislost v roce 1971 
byli bestiálně vyvražďováni pákistánskými vojsky muslimové i hin-
duisté. 
Děti, které mohou díky podpoře dárců chodit do školy, chodí do 
křesťanských škol organizace International Needs. Zde kromě vzdě-
lání získají také povědomí o křesťanské víře. Islámský Korán se ví-
cekrát zmiňuje o Ježíši Kristu („Isovi“) jako o důležitém prorokovi, 
který uzdravoval nemocné. Naši kolegové v Bangladéši si počínají 
otevřeně i citlivě zároveň. Říkají: „Povíme Vám, co učí Bible o tomto 
Isovi, kterého znáte z Koránu“. 
Nenechte se, prosíme, odradit od podpory dítěte z muslimské ro-
diny. Příklad praktické lásky a pomoci láme kamenná srdce i v is-
lámském prostředí. 

Pracovat 12–16 hodin denně a škola pro pracující děti
Taková pracovní doba je pro mnohé obyvatele Bangladéše každo-
denní realitou. Chudí dělníci navíc ani tak nedokáží získat dostatek 
peněz na živobytí svých rodin. Dětská práce je sice zákonem zapo-
vězena, zůstává však zcela běžnou součástí reality. 
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Malý zámečník z odpolední školy pro pracující a malý pomocný 
dělník ze stejné školy.

Kolegové v Bangladéši proto otevřeli odpolední „školu pro pracu-
jící“. Hledali bychom zde dospělé, kteří si chtějí zvýšit kvalifika-
ci. Fotografie sotva desetiletých zámečníků, pokojských, kavárníků 
a dalších, kteří do této školy docházejí, nám vyráží dech! Tyto pra-
cující děti se zde naučí zejména číst a psát. Seznamte se s ban-
gladéšskými studenty školy pro pracující: malý zámečník a pomoc-
ný dělník (na připojených fotografiích). Oba navštěvují odpolední 
vyučování IN.

Ripon, otec čtyř dětí, pracuje celý den jako krejčí, ale s rodinou 
musí bydlet ve slumové oblasti v chatrči z plechů a bambusu. Na-
víc si nemůže dovolit posílat děti do školy, protože peníze vystačí 
sotva na jídlo, ne již na nutné školní pomůcky či drobné poplatky. 

Před časem však jeho děti získaly možnost chodit do školy, kterou 
International Needs provozuje pro chudé zdarma. Díky tomu mají 
šanci získat vzdělání a v budoucnu se uživit lépe. Dvě z těchto 
dětí můžete podpořit ve školní docházce. Vaše podpora pomůže 
zajistit provoz školy, mzdu pro učitele, pomůcky, jídlo pro děti a po-
dobně. K podpoře dívky jménem Shipa Rani Akhter a jejího bratra 
jménem Foysal Rahman (i mnoha dalších dětí), se můžete přihlá-
sit na našich webových stránkách v části Dálková adopce – Děti 
k dálkové adopci – Děti z Bangladéše.

Shipa Rani Akhter
Věk: 9 let
Ročník: 2. třída

Foysal Rahman
Věk: 8 let
Ročník: 1. třída

Z Filipín

Z dálkové adopce
Pomozte budoucí učitelce, ekonomovi  
a dalším vysokoškolákům

Michelle Dela Cruz
dívka
Potřebná podpora: 1 060 Kč/měsíc
Ročník: 1. ze čtyř (VŠ)
Chce být: učitelkou
Situace: má 6 sourozenců, otec pra-
cuje jako rybář a řidič rikši

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

Jen díky podpoře Vás, dárců z ČR, mohou chudé děti z Filipín cho-
dit do školy. Jen díky dlouhodobé a pokračující podpoře mohou 
vystudovat i vysokou školu. Vysokoškolské vzdělání na Filipínách 

je velmi potřebné pro získání stabilního zaměstnání. Kvůli dosa-
vadnímu školskému systému je tamním studentům 1. ročníku VŠ 
teprve 18 let. Filipínská základní škola totiž trvá jen 6 let a střední 
škola byla do roku 2015 jen čtyřletá (od tohoto roku je již šestiletá).
Děti z fotografií níže i další potřebné studenty najdete na  
www.mezinarodni-potreby.cz v části Dálková adopce – Děti k dál-
kové adopci – Děti z Filipín. 

Rozmanitost pomoci: miniknihovny i manželský večer
International Needs na Filipínách pokračuje v rozvoji poskytované 
pomoci. V různých oblastech Filipín, kde jsou podporované děti, 
došlo k následujícím vylepšením:
•	 V miniknihovně v Olandes (oblast označená v kódu dítěte, které 

je z této oblasti, písmeny OM) je nová tiskárna a dva počítače. 
Miniknihovna je prostor, kde mají děti přístup nejen ke knihám 
a učebnicím, ale také mohou používat počítač, internet a tiskár-
nu, což jim škola většinou nemůže poskytnout. Filipínské děti 
mají ve veřejných školách nouzi o učebnice, protože o jednu 
knížku se dělí 3–5 dětí. Miniknihovna má tři výtisky od každé 
učebnice. To vše je otevřené i veřejnosti. Miniknihovny jsou za-
jišťovány dárci z celého světa.

•	 V oblasti Balubad (BA) bylo otevřeno nové centrum s knihovnou.

•	 V oblasti Mascap (MS) proběhl manželský večer pro rodiče dětí 
z programu adopce. Cílem bylo zlepšit prostředí v rodinách.

•	 V Carigaře, kterou v roce 2013 zasáhl supertajfun Hayian, pro-
běhla lékařská prohlídka pro děti i dospělé. S organizací pro-
hlídek pomohly tři místní církve, které k tomu poskytly prostory.

•	 IN také poskytla dětem v programu adopce preventivní lékař-
skou prohlídku.

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
http://mezinarodni-potreby.cz/
http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-filipin
http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-filipin
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•	 Ve všech oblastech, kde jsou podporované děti, proběhly infor-
mační schůze s rodiči. Při nich se předávají důležité informace 
mezi rodiči a zaměstnanci IN o průběhu podpory, potřebách 
dětí a dalších organizačních záležitostech.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Duchovní i praktická služba vězňům
Společenství křesťanů, které vede Joselito Apoya, se soustavně 
snaží sloužit i ve věznicích. V uplynulých měsících rozdali dárky 
dvěma stům dětem vězňů a ve věznici poskytovali duchovní služ-
bu. Kazatel Apoya je také vedoucím dobrovolníků, kteří pomáhají 
vězňům propuštěným na podmínku či na zkušební dobu. Tato po-
moc a monitoring pomáhají a přispívají k úspěšnému návratu do 
normálního života. 

Pumpa na vodu pro chudé vesničany
Kazatel Jun Capus píše: „V nedaleké vesnici lidé už delší dobu 
potřebovali pumpu na vodu. Povzbuzoval jsem je, aby o ni požá-
dali úřady, ale úřady na žádost nikdy neodpověděly. Nakonec jsme 
v naší církvi získali dostatek peněz a vodní pumpu jsme jim poskytli. 
Chudým rodinám v této oblasti jsme dali také použité oblečení.“

Školní pomůcky chudým dětem
Kazatel Joselito Apoya vypráví o aktivitách křesťanského společen-
ství, které vede:

„Jako každý rok, i letos jsme nakoupili školní pomůcky a rozdali je 
chudým dětem v místní komunitě. Opět nás potěšilo, jak byly děti 
šťastné, protože díky tomu budou moci chodit do školy.“

Děti s novými školními taškami.

Z indie

Politická situace
Indie je demokratickou zemí. Od roku 2014 v ní vládne politická 
strana Bharatiya Janata a premiér Narendra Modi, silný a rozhod-
ný vůdce. Tato strana je spojencem některých extremistických ne-
politických hinduistických skupin. Proto je zde určité náboženské 
napětí. Tyto skupiny žádají nadvládu hinduismu a vydávají prohlá-
šení zejména proti muslimům a křesťanům. V některých místech 
jsou lidé nuceni přestoupit na hinduismus. Toto hnutí se nazývá 
Ghar Wapasi, což v hindštině znamená „zpět domů“ či „zpět ke 
kořenům“ – tedy k hinduismu. Ministr však prohlásil, že Indie patří 
všem jejím národům, že každý má svobodu zvolit si víru a že násil-
né či nucené konverze by měly ustat. 
Ekonomická situace je dobrá a s novou vládou by se měla ještě 
zlepšovat. Přesto jsou zde miliony chudých lidí. 
Politická situace ve státu Uttarákhand je stabilní, život zde je jedno-
duchý a pokojný. Až na výjimky zde není náboženské napětí a křes-
ťanská víra je respektována. V Dehradunu je mnoho křesťanských 
škol a sociálních organizací, které přispívají k prospěchu tohoto 
státu. Je zde také mnoho křesťanských sborů.

O migraci Nepálců do Dehradunu
Přesun mnoha Nepálců do Dehradunu začal v době, kdy se Ne-
pálci začali přidávat k britské armádě. Když pak z armády odešli, 
začali se usazovat na severu Indie. Jsou tu vesnice, kde Nepálci 
tvoří většinu. 
Další migrace začala, když sem Nepálci začali přicházet hledat 
práci, obvykle špatně placenou a nestabilní. Mnozí z nich se zde 
usadili a žijí tu už desítky let. Migraci také posílily ozbrojené kon-

flikty v Nepálu mezi maoisty a vládou. Nepálci přicházeli do Indie 
hledat bezpečí.
Někteří Nepálci ze západního Nepálu se během roku přesouvají 
mezi Indií a Nepálem podle toho, kde je zrovna příležitost k práci.

Z nízké kasty v Nepálu do indického slumu:  
příběh imigrantů
Nicanor a Elizabeth Tamangovi z dehradunské IN vyprávějí: 

„Shyam a Parbati pocházejí z nízké kasty v Nepálu. Když jsme je 
poprvé potkali, muž pracoval jako dělník na stavbě a žena čeka-
la dítě. Později, když začala rodit, šli jsme za nimi s jednou naší 
známou, zdravotní sestřičkou. Oni totiž neměli nikoho, kdo by jim 
s porodem pomohl. Přišli jsme do jejich obydlí, což byl přenosný 
přístřešek z kusů plastu, málem jsme se tam nevešli. Zdravotní se-
stra dohlédla na porod a narodilo se zdravé miminko. Tito lidé se 
brzy poté obrátili ke Kristu, protože byli ohromeni pomocí a láskou, 
která se jim dostala od křesťanů. Jejich dcera se jmenuje Mahima, 
dnes jí je 11 let a její školní docházku financuje dárce z ČR. Ma-
hima se pilně učí a je aktivní. Matka je dnes jednou z vedoucích 
žen v místní církvi. Žijí ve slumové oblasti Jakhan v malém jedno-
duchém domku se dvěma místnostmi. Matka pracuje jako služebná 
a otec jako zedník – to je velký pokrok z dělníka za denní mzdu. 
Stále zápasí s financemi, ale jejich situace už je mnohem lepší.“
Proti chudobě takovýchto lidí můžete něco udělat i Vy, například 
podpořit naším prostřednictvím jedno chudé dítě a dát mu šanci, 
aby se jeho život mohl změnit. Potřebné děti ze severní Indie na-
jdete na www.mezinarodni-potreby.cz v části v části Dálková adop-
ce – Děti k dálkové adopci – Děti z Indie.

http://mezinarodni-potreby.cz/
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
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Velikonoce ve sboru Bethel Darshan
Zakladatel práce IN v Dehradunu v severní Indii, Nicanor Tamang, 
je zároveň pastorem rostoucího křesťanského společenství, které 
zde vzniklo před čtyřmi lety. Nicanorovi je 65 let a původně neměl 
v úmyslu zakládat církevní sbor. Je však tělem i duší misionářem. 
Při březnové návštěvě projektů v severní Indii ředitel nadace Petr 
Horáček strávil několik dní s Nicanorem mezi lidmi a pozname-
nal: „Měl jsem pocit, že Nicanor se osobně zná s polovinou lidí 
v Dehradunu a většině z nich již několikrát řekl o Kristu. Dával se 
do rozhovorů s taxikáři, číšníky, majiteli restaurací, ale také s těmi 
nejposlednějšími a zuboženými lidmi…“ 
Díky jeho činnosti se zformovala stále rostoucí skupina věřících. Ni-
canor píše, s jakým dojetím letos tito prostí věřící slavili velikonoční 
bohoslužby, na které pozvali mnoho známých. Poselství Velikonoc 
velmi oslovuje tyto prosté lidi, neboť sám Kristus vstoupil tehdy do 
Jeruzaléma na obyčejném oslíku. Při bohoslužbách si rovněž při-
pomněli událost, kdy dal Kristus svým následovníkům příklad, jak 
mají jednat – sám jim začal mýt nohy. To nebylo v prašném Orientu 
neobvyklé, vždy to však dělali ti nejnižší a nejposlednější. 
Ze společenství sboru Bethel Darshan vychází řada cenných pro-
jektů praktické pomoci, určených chudým. Dětem se denně dostá-
vá doučování. To je v Indii s bídným státním školstvím prakticky 
nutností a absolvují je obvykle všechny děti – pokud si to mohou 
dovolit. Zde je však mají jen za symbolickou cenu. Dospělí se zde 
mohou naučit řemeslům nutným pro jejich obživu – například jsou 
zde kurzy šití a krejčovství.

Nicanor Tamang při shromáždění.

Z dálkové adopce
Když vystudují, mají pomáhat potřebným
Indie slaví 26. ledna svátek „Den republiky“ jako připomínku vzni-
ku republiky. Již tradičně se v Dehradunu v tento den scházejí děti 
z programu dálkové adopce a od organizace International Needs 
(IN) dostávají dárky. 
Ředitel indické kanceláře IN měl letos pro děti krátké zamyšlení 
o chudobě. Říkal dětem, že lidé by neměli pouze prosit o pomoc, 
ale také sami pomáhat těm, kdo jsou na tom ještě hůře. Zdůrazňo-
val, že jakmile děti vystudují a postaví se na vlastní nohy, mají také 
pomoci potřebným. Děti se také dozvěděly, že dárky byly zakoupe-
ny díky pomoci štědrých dárců a že jsou určeny pro celou rodinu. 
Každé dítě pak dostalo balíček, kde byly čtyři malé dózy na jídlo, 
které udrží jídlo teplé, a sáček těstovin. Rodiny jsou za tuto pomoc 
vděčné a posílají všem dárcům velké poděkování. 
Zakoupení balíčků pro rodiny bylo možné i díky podpoře dárců 
indických dětí.

Děti dostaly vánoční balíček pro celou rodinu.

Studenti biblických škol v Indii
Bývalý student ředitelem centra pro děti
Když chtěl mladý Prasanna Khaling před mnoha lety studovat bib-
lickou univerzitu v severní Indii, neměl na to dost peněz. Studium 
mu umožnil český dárce, který ho finančně podporoval. Díky tomu 
Prasanna univerzitu zdárně dokončil. Letos v březnu byl s man-
želkou Arpanou na kongresu IN. Oba manželé se srdečně hlásili 
k našemu řediteli Petru Horáčkovi (jakožto k „zástupci“ tehdejšího 
dárce). Prasanna vyprávěl o tom, co pro něj podpora znamenala. 
A nejen to: podpora v jejich případě přinesla opravdu krásné ovo-
ce v jejich službě! Manželé Khalingovi nyní vedou sirotčinec pro 
40 dětí na východě Indie a projekty programu dálková adopce pro 
zhruba 300 dětí!

Z nepálu

Ústava, blokáda, krize
Takhle těžký rok jako loni Nepál už dlouho nezažil. Katastrofa v po-
době silného zemětřesení zabila v dubnu 2015 téměř 9 000 lidí. 
Na konci srpna došlo ke schválení první nepálské ústavy (po sed-

mi letech neustálého posouvání termínů, nových a nových voleb, 
nepokojů, generálních stávek). Následovaly obrovské protesty na 
jihu Nepálu a hlavně neoficiální blokáda zásobování z Indie. Pro-
testující zablokovali hlavní hraniční přechod a Nepál se brzy ocitl 
v citelné krizi. Až 60 % zboží dodává do Nepálu právě Indie. Nej-
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dříve ze všeho došly pohonné hmoty, na které se pak stály několika-
denní fronty. Ceny všeho zboží prudce stouply a situace se nadále 
zhoršovala. Mnozí lidé museli přečkat zimu v provizorních stanech, 
protože kvůli blokádě nebylo možné pokračovat ve stavbě nových 
domků. Kvůli nedostatku léků se mluvilo o humanitární krizi.
Až 9. února 2016 projely přes jižní hranici první vozy z Indie. Násle-
dující dny ukázaly, že blokáda po pěti měsících opravdu skončila. 
Nesouhlas části obyvatel Nepálu s ústavou však trvá a je otázka, 
jak se situace v Nepálu vyvine dál. 

Sbírka „Nepál: Pomoc po zemětřesení 2015“ 
Statisíce obyvatel Nepálu přišly o bydlení při zemětřesení v dubnu 
2015. Poté, co jsme získali informace o všech podporovaných ne-
pálských dětech a ujistili jsme se, že naši nepálští kolegové z IN 
jsou schopni předat další pomoc a zajistit její řádné využití, jsme 
i my vyhlásili sbírku, která trvala od 17. 7. 2015 do konce led-
na 2016. 
Přispěli jste nám celkem 168 912 Kč. Děkujeme Vám! 
Naši kolegové z International Needs v Nepálu díky tomu mohli zpro-
středkovat stavbu nových domků pro některé rodiny. 
První rodina, která získala nové obydlí, jsou čtyři sourozenci  
(18, 16, 11 a 10 let), jejichž rodiče již před časem zemřeli. Od smr-
ti rodičů na ně dohlíží kazatel z místní církve. Při zemětřesení byl 
zničen dům, ve kterém sourozenci žili. Museli proto dočasně bydlet 
v nouzové chatrči. Nyní již díky Vašim darům bydlí v novém domku. 

Nový domek z Vašich darů.

Nepálci nyní nejraději budují montované domky se stěnami z vlni-
tého plechu, který v případě zemětřesení nenapáchá takové škody 
jako cihly nebo beton. Nepál je tektonicky neklidná oblast a k men-
ším otřesům tam dochází nezřídka.

Rodina, která má díky sbírce nový domek, děkuje všem dárcům 
této sbírky: 

„Zdravíme. Jsme velmi šťastní a nadšení z Vaší pomoci. Díky ní jsme 
mohli získat krásný domek. Tolik jste nám pomohli. Moc děkujeme 
Vám a také nadaci. Ať Vám Bůh žehná ve Vašich potřebách a po-
máhá Vám ve Vaší práci. Bůh vidí Vaši laskavost a odplatí Vám ji. 
V budoucnu chceme také pomáhat chudým lidem a opuštěným 
dětem, dávat jim jídlo, oblečení a peníze. Bůh Vás nikdy neopustí 
a dá Vám, co potřebujete, pomůže Vám ve Vaší práci. Díky Vaší 
pomoci můžeme studovat a naše potřeby jsou naplněny. Pilně se 
učíme, abychom Vám udělali radost. Ve třídě dodržujeme kázeň 
a chováme se dobře. Máme dobré známky a jsme jedni z nejlep-
ších v našich třídách. Ještě jednou Vám moc děkujeme. Ať Bůh 

žehná Vám i nadaci. Nikdy Vás neopustí. Věříme, že Bůh Vám vždy 
bude pomáhat a budete v životě šťastní. Děkujeme Vám! Joshna 
a Sagar Rokka“

Bližší informace o využití výtěžku této sbírky najdete na  
www.mezinarodni-potreby.cz v části Další projekty – Zvláštní sbír-
ky – Nepál: Pomoc po zemětřesení 2015.

Rodina zde děkuje za nový domek.

Duchovní změny v Nepálu za posledních 400 let 
Náš kolega a koordinátor práce křesťanských terénních pracovníků, 
Dilliram Basnet, nám poskytl hlubší zamyšlení nad duchovní promě-
nou, kterou prošla země nejvyšších horských štítů světa. Vůbec prv-
ní zaznamenaný vstup křesťanské misie do Nepálu se udál v roce 
1628, když král Lakshminarasimha Malla uvítal jezuitského misio-
náře jménem Juan Cabral. Pro nás Čechy je toto datum pozoruhod-
né: v této době totiž z českých zemí po bitvě na Bílé hoře prchaly 
tisíce probuzených věřících. Celá řada z nich svým životem a vírou 
silně a nesmazatelně ovlivnila země, do nichž se uchýlili. Dnešní 
česká společnost si možná jen málo uvědomuje, jak ohromný vliv 
na dějiny světa měli následovníci Jana Husa, Petra Chelčického, 
Jana Rokycany i dalších vyhnaných z naší domoviny.
Nepálští křesťané nekatolické tradice se v Nepálu objevili zejména 
díky navrátilcům, kteří strávili část svého života kvůli despotické vlá-
dě dynastie Rana v jiných zemích. V té době byl na stovku let Nepál 
zcela uzavřen vnějším vlivům včetně křesťanství. Někteří Nepálci od-
cházeli ze země též za prací. Nepálci oplývají některými neobyčej-
nými národními schopnostmi; dodnes si například britská armáda 
rekrutuje členy speciálních jednotek z bojovných nepálských Gurků. 
V roce 1950 po pádu režimu dynastie Rana zahájily v zemi činnost 
některé misijní organizace. 
V té době podle Světové křesťanské databáze v zemi patrně nebyli 
žádní křesťané, o deset let později se jejich počet udává na 458.
Mezitím se ovšem v Nepálu odehrály a ještě odehrávají neobyčejné 
duchovní změny. Země s nevyzrálou demokracií je politicky nesta-
bilní a v jejím čele stojí komunistické strany. Křesťanství se mezitím 

http://mezinarodni-potreby.cz/
http://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/zvlastni-sbirky/nepal-pomoc-po-zemetreseni-2015
http://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/zvlastni-sbirky/nepal-pomoc-po-zemetreseni-2015
http://www.worldchristiandatabase.org/wcd/
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nadmíru rozšířilo a stále roste. Nejrozšířenějším a praktikovaným 
náboženstvím je stále hinduismus, velké množství lidí však oslovila 
křesťanská zvěst, v níž má i ten nejposlednější člověk nejvyšší hod-
notu bez ohledu na kastovní či sociální postavení. 

Třicet tisíc lidí slavilo Velikonoce
O Velikonocích 2016 proběhla v nepálském hlavním městě Káth-
mándú slavnost Vzkříšení Ježíše Krista, kterou spojenými silami or-
ganizovali věřící různých církví. Fotografie třicetitisícového zástupu, 
v kterém se mísili křesťané i nekřesťané, nám berou dech. Dokládají, 
jak hodně se Nepál od roku 1950 změnil. Nepálský spolupracov-
ník Dilliram popisuje, jak zpěv křesťanských písní a tance přilákaly 
pozornost mnohých zvědavců. Lidé se navzájem zdravili pozdravem 
oslavujícím Kristovo vzkříšení, a to jak křesťané, tak nekřesťané. 
Nepál zůstává chudičkou zemí, nyní stále těžce otřesenou loňským 
zemětřesením. Jeho duchovní bohatství však roste každým dnem! 
Je pro nás čest, že se smíme svým malým přínosem podílet na du-
chovním vývoji této země. 

Velikonoční shromáždění v Nepálu.

Z dálkové adopce
Podpořte rodinu, která při zemětřesení přišla o vše

Manish je nejmladší ze tří dětí. Jeho 
rodina přišla při zemětřesení v dub-
nu 2015 o všechno. Od té doby děti 
nemohou chodit do školy, protože na 
to rodiče nemají peníze. Dosud bydlí 
v provizorní chatrči z plechů a bambu-
su. Podporou Manishe rodině pomůže-
te a umožníte Manishovi chodit do ško-
ly. K jeho podpoře se můžete přihlásit 
na našich webových stránkách v části  
Dálková adopce – Děti k dálkové adop-
ci – Děti z Nepálu.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Modlitby k Bohu přinesly ženě vysvobození
Z ČR nejdéle podporujeme misijní pracovnici Mary Lama. Ta ve 
své poslední zprávě popisuje příběh Nandani, 37leté ženy, která 
byla trápená zlým duchem. Tato událost dobře ilustruje realitu sou-
časného Nepálu. 

„Již pět měsíců nebyla Nandani schopna pořádně spát (mimo další 
problémy). Její rodina ji zavedla k šamance, která se ji všemi způso-
by pokoušela zbavit jejího trápení. Nakonec prohlásila: ‚Nedokáži 
Vás uzdravit. Běžte do církve, tam Vám pomohou.‘ Jednoho dne 
tedy Nandani přišla a spolu s pastorem a vedoucími církve jsme 
se za ni modlili. Byla plně osvobozena od svých potíží. Stalo se 
to 2. ledna tohoto roku – paní Nandani přijala Krista jako svého 
Spasitele a spolu s dvěma dětmi pravidelně navštěvuje naši církev.“

Z ugandy

Prezident zůstává
V únoru 2016 proběhly v Ugandě prezidentské volby. Nebylo vel-
kým překvapením, že v nich opět zvítězil dosavadní prezident Yoweri 
Museveni, který Ugandě vládne od roku 1986. Volby byly provázeny 
protesty, nepokoji a represemi vlády. Podle opozice byly volby zma-
nipulovány. Kvůli volbám a nepokojům začal tentokrát nový školní 
rok až koncem února místo na jeho začátku.

Z dálkové adopce
Chtějí být lékařem a metroložkou – podpořte je 
Ugandské děti chodí 7 let na základní školu a poté mají možnost 
studovat šestiletou střední školu. Bez podpory dárců ji nevystudují. 
Prosíme pomozte jim stát se úspěšnými lidmi. Přihlásit se k jejich 
podpoře i k podpoře dalších dětí můžete prostřednictvím našich 
webových stránek v části Dálková adopce – Děti k dálkové adop-
ci – Děti z Ugandy.

Eria Ekwenyi 
chlapec
Potřebná podpora: 500 Kč/měsíc
Ročník: 1. ze šesti (SŠ)
Chce být: lékařem
Situace: rodiče se rozešli a bydlí da-
leko, o Eriu se stará poručník

Amina Sanyu 
dívka
Potřebná podpora: 500 Kč/měsíc
Ročník: 1. ze šesti (SŠ)
Chce být: metroložkou
Situace: má dva bratry, rodiče jsou roz-
vedení, otec je psychicky nemocný

http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-nepalu
http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-nepalu
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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Pomoc druhému přináší dárci radost
Také zažíváte ten pocit, když pomáháte 
a dáváte ze svého někomu potřebné-
mu?
Ze školy, která si adoptovala Ibrahima 
z Ugandy (na fotografii), nám napsali: 

„Nám všem ‚deváťákům‘ dělá ten pocit, 
že někomu pomáháme, obrovskou ra-
dost.“

Neúspěch ve škole, úspěch v praxi
Ugandská pobočka International Needs zajišťuje podporu a studi-
um pro více než 3 000 chudých dětí. Mnoho dětí žije v nuzných 
podmínkách. Rodiny často žijí pouze z toho, co vypěstují na své 
zahradě. Pro děti je někdy obtížné pochopit důležitost studia a vě-
novat se škole každý den, zatímco má rodina mnoho práce se 
zajišťováním obživy. Značné procento ugandských školáků proto 
nedokončí ani základní školu. 
Pracovníci IN se snaží tento jev co nejvíce eliminovat. Děti jsou ke 
studiu povzbuzovány a motivovány. Pokud jim studium nejde tak 
dobře, učitelé hledají další možnosti, jak dětem poskytnout vyho-
vující vzdělání a v budoucnu stabilní pracovní možnosti. 
To je i případ chlapce jménem Douglas. Studoval s podporou za-
hraničního dárce. Ale když byl v 5. třídě, přestal chodit do školy, 
protože pro něj bylo příliš obtížné dodržovat každodenní docházku 
a domácí přípravu na studium. Pracovníci IN s ním vše probrali 

a povzbuzovali ho, aby absolvoval dvouletý kurz opravářství motorek. 
V roce 2015 tento kurz dokončil a nyní je zaměstnán v opravářství 
v městečku Buikwe. Má stabilní příjem, díky kterému může pomá-
hat své rodině se živobytím.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Vyslyšené modlitby za déšť
Kazatel Stephen Bamulabiire, jehož práci podporujeme, ve své 
zprávě vypráví o těžkém období sucha. Ze Stephenovy zprávy dý-
chá typická realita afrického života. Duchovní práce křesťanských 
pastorů se opírá o víru a modlitbu více než o cokoliv jiného.

„V naší zemi jsme prožili neobvykle dlouhé období sucha kvůli svě-
tovému klimatickému jevu El Nino. Bylo to velmi obtížné, lidé měli 
málo jídla. Také nemohli včas zasít a hrozilo, že nastane velký hlad. 
V naší církvi jsme se sešli k modlitbám, aby Bůh dal déšť. Bylo to 
neuvěřitelné, ale během modliteb začalo pršet! Všichni byli šťastní 
a brzy měli spoustu práce se setbou.“
Ve zprávě o tři měsíce později popisuje Stephen další těžkosti v jeho 
komunitě, když extrémní teploty začaly způsobovat samovznícení 
slaměných střech. Postupně vzplálo a bylo zničeno 36 domů. Lidé 
v této vypjaté situaci reagovali hněvem, obviňováním lidí spojených 
se stavbou domů… následně povolali zaříkávače a šamany a zapla-
tili za jejich služby velké peníze. Až jako poslední možnost, když nic 
nepomáhalo, se obrátili na církev. Věřící se svolávali k modlitbám. 
Tentokrát to bylo zdarma a ničivé události opravdu ustaly. V Africe, 
ale i kdekoliv jinde se prokazuje, že živá víra a modlitba mění ži-
voty lidí i komunit. 

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.

Jsme připraveni podpořit další lektory  
programu Zdravá mládež
Již 17 let poskytujeme granty na mzdy lektorů a naše spolupráce 
s nimi je dlouhodobá. Díky podpoře nadace se lektoři mohou práci 
s mladými v českých školách věnovat profesionálně. 
V době příprav tohoto zpravodaje končí grantové řízení pro lektory. 
Najdeme-li vhodné uchazeče, jsme připraveni pokračovat v pod-
poře stávajících lektorů a usilovat o rozšíření této cenné práce do 
dalších regionů ČR (viz mapa lektorů na našich webových strán-
kách v části Zdravá mládež v ČR – Přehled lektorů. Podpora a účast 

českých dárců ve financování tohoto programu je pro nás nadmíru 
cenná a velmi nás povzbuzuje. Každá koruna příspěvků pro tuto 
práci nám připomíná, že nejsme sami a že práce lektorů stále plní 
klíčovou roli v životě tisíců mladých lidí. 

Soustředění lektorů bude i letos
Dvanáctý ročník oblíbeného soustředění chystáme v termínu  
5.–7. září 2016. Na podrobnostech pracujeme a včas je zveřej-
níme.

http://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/prehled-lektoru
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Střípky z přednášek lektorů
Petra Stránská
Téma o vztazích mezi sourozenci je vždy velmi aktuální a děti 
s dychtivostí očekávají, jaký zaručený recept dostanou, aby spolu 
mohly vzájemně dobře vycházet. V neúplných rodinách se nehezké 
vztahy někdy ještě vyostří. V jedné třídě takto nevlastní sourozenci, 
děvče a kluk, jsou i spolužáci. Celou besedou se prolínala jejich 
vzájemná rivalita a bylo zřejmé, že oběma jde o totéž – v nově vznik-
lé rodině „bojují o své místo na slunci“. Chlapec neustále upřed-
nostňoval sebe a své zájmy. Bylo milé pozorovat, jak se během 
celého setkání měnil jeho postoj. S dětmi jsme hledali odpověď, 
o co vlastně v životě jde. Že domov je vlastně takový nácvik pro ži-
vot a vztahy, které je v dospělosti čekají. Líbilo se mi konstatování 
onoho kluka: „Nejtěžší v životě je být slušný člověk.“
Měla jsem radost, když jsem si domlouvala besedy na nové škole 
v Milovicích a paní ředitelka mi na nabídku odpověděla: „Tak to 
jste vy, kdo jezdíte přednášet do Hořic. Syn o Vás doma vyprávěl. 
Po Vašich hodinách se chová nějak jinak. Moc se mu to líbí.“

Lektorka Petra Stránská při nedávné besedě.

Martin Stavjaník
Jeden chlapec (17 let) se mě ptal, jestli se mnou po skončení klu-
bu může o něčem promluvit. Začal velmi obecnou otázkou, jestli 
člověka můžou nějak psychicky poznamenat soudní spory. Odpo-
věděl jsem: „Ano, můžou!“ Začal mluvit o rozvedených rodičích 
(což jsem už věděl), ale hlavně o soudních tahanicích o alimenty, 
které si rodiče vyřizují přes tohoto chlapce. Bylo mi ho opravdu líto 
a zároveň jsem byl moc rád, že se mi s tím svěřil a že to můžeme 
spolu probírat. Také se za něj od té doby modlím.

Na jedné základní škole, kam už hodně let (a velmi rád) jezdím pra-
videlně k žákům na 2. stupeň, mě pozvala preventistka výjimečně 
i na 1.stupeň – do 5. třídy, kterou sama dostala jako třídní učitelka. 
Neví si rady se situací mezi dívkami: je jich tam osm a z toho jed-
na se jeví jako přecitlivělá a ostatních sedm s ní nechce být. Slíbil 
jsem pomoci. Jednak programem pro třídu, ale také konzultacemi 
s touto učitelkou-preventistkou a s rodiči dívky. Ti jsou ze situace 
také zoufalí a velmi přivítali možnost sejít se a probrat vše společ-
ně. Přijeli do Zlína do mé kanceláře a věnovali jsme čas diskusi 
a možnostem pomoci. Rodiče byli velmi vděčni za tuto spíše krizo-
vou intervenci a přivítali i další setkání, na které jsem pozval i naši 

psycholožku. Rodiče mi říkali, že se setkali i s vedením školy (spolu 
s třídní učitelkou) a probírali, jak dál – jestli přeřadit dívku do jiné 
třídy atd. A také že vedení školy se zajímalo, co na to řeknu a jak 
budu s rodinou pracovat, protože na můj názor velmi dají. To mi 
úplně vyrazilo dech, že jsem se dověděl, že po těch letech spolu-
práce se školou mi dávají takovou důvěru a odpovědnost… Na dru-
hé setkání přivezli rodiče i onu dceru a opět jsme mohli udělat kus 
práce v pomoci, porozumění situaci, posunu vpřed. 

Martin Stavjaník při besedách více naslouchá než mluví.

Jitka Kultová
Ohlas učitelky na přednášku:

„Spolupracujeme již několik let, přednášky mají spád, úroveň je 
úžasná, žáci se na další díl těší a dokonce probírají otázky či infor-
mace, které slyšeli... to je známka kvality přednášky, která je sku-
tečně zaujme. Přednášející jim informace předává v návaznosti, 
srozumitelně, je vždy ochotná doplnit to, co je zajímá, a plynule 
pokračuje. Většina hodnotila přednášku jako jednu z nejlepších, 
které škola absolvovala.“

Jitka Kultová mluví se studenty o vážném tématu – nechtěné 
těhotenství.

Ida Pencová
Důvěru dětí ilustruje vtipná situace v jedné ze tříd, kde o přestávce 
jeden žák řekl třídní učitelce: „Dneska přijde paní Pencová, že jo? 
To si s ní budeme povídat o uprchlících.“ Načež paní učitelka od-
pověděla něco ve smyslu, že to asi ne, že dnešní téma se jmenu-
je jinak. Žák bez zaváhání odpověděl: „To je jedno. My se s paní 
Pencovou bavíme úplně o všem.“
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Když jsem přišla na jednu školu, hned jsem dostala informaci, že 
během třídních schůzek se mluvilo o primární prevenci a z důvo-
du poplatků za programy se našlo mezi rodiči pár nespokojených 
kritiků. Aniž jsem se ptala učitelů, jak se k tomu postavili, hned mi 
sdělovali: „Bili jsme se tu za tebe jako lvi!“ A i když mi zdůraznili, 
že se skutečně jednalo o záležitost několika málo rodičů, potěšilo 
mě, že se bez váhání postavili za mě a programy Etické dílny.
Z ohlasů učitelů vybírám: 
„Dobře zpracovaný program. Lektorka výborně komunikuje s dět-
mi, které spontánně reagují a projevují zájem řešit osobní témata.“

„Oceňuji aktivity, při kterých se děti aktivně zapojují. Vtipná forma 
blízká dětem způsobuje, že žáci nezapomínají téma a mluví o něm 
dál.“

O přestávce se k Idě Pencové nahrnou žáci a kamarádsky si s ní 
povídají.

Petr Kadlec
Nedávno jsme se sešli s kluky z klubu Hraničářů, který pro ně pořá-
dám, na víkendové akci. K této příležitosti jsem pozval hosta: mého 
dlouholetého kamaráda Milana „Erriksona“ Tomeše, který vypraco-

val workshop na téma Hrdinství. Pro kluky to bylo velmi zážitkové. 
Při workshopu se v imaginárním fantasy světě odehrály „stejné“ 
události jako v Německu za 2. světové války (tentokrát ne Židé, ale 
elfové byli na mušce lidí a trpaslíků). V těchto změněných kulisách 
bylo pro kluky těžké rozklíčovat, o co jde. Navíc v tom hrály roli 
předem probírané psychologické momenty, jako rozptýlení zodpo-
vědnosti (vždyť jim může pomoct třeba Franta, proč já?) nebo „stá-
doizace“ (když to dělá většina, musí to být správné). Kluci se učili 
bojovat proti strachu, vystoupit ze stáda i své komfortní zóny a být 
hrdinou. To si nakonec vyzkoušeli i v při tzv. Hec-boji, kdy přijímali 
výzvy na čím dál neobvyklejší úkoly: zadržet dech; nechat si fixem 
popsat obličej; napsat tátovi sms, že ho mám rád a vážím si ho; 
a potom: oslovit neznámou osobu na ulici a získat od ní telefonní 
číslo. Kluci do toho šli. Byl jsem na ně hrdý a oni na sebe myslím 
také. Na tuhle zážitkovou akci nezapomenou a nezapomněli: dost 
často o tom mluví a vzpomínají. 
Nakonec jsme ale mluvili o Hrdinovi, který vystoupil ze své komfort-
ní zóny, i když nemusel, riskoval pro nehodné, nenechal se strhnout 
davem ani svým strachem a obětoval se za ty, kteří si to nezasloužili. 
Ježíš je ten největší hrdina. 

Na klub Hraničáři chodí kluci, kteří se chtějí naučit šermovat. 
Kromě toho je Petr Kadlec vede také k férové hře, spravedlivosti, 
obětavosti a dalším vzácným hodnotám.

novinky, události a inFormace Z naší kanceláře

Vánoční sbírka 2015
Sbírka probíhala od 1. 12. 2015 do 31. ledna 2016 mezi našimi 
dárci a příznivci. Všem, kdo se do sbírky zapojili, mnohokrát děku-
jeme. Celkem jsme získali 252 392 Kč na tyto účely:

•	 ČR: Program Zdravá mládež – nový lektor: 135 760 Kč. 
Lektoři v tomto programu předávají mladé české generaci dů-
ležité životní hodnoty a věnují se jejím problémům. I díky Vám 
jsme získali prostředky na podporu nového lektora. To je možné 
jen díky štědrosti Vás, dárců.

•	 Nepál – pomoc po zemětřesení
Sbírka na pomoc Nepálu trvala od července 2015. Od prosince 
2015 do konce ledna 2016, kdy byla součástí vánoční sbírky, 
jsme získali 71 507 Kč. Kolik se vybralo celkem a o využití této 
sbírky si můžete přečíst v části „Z NEPÁLU“ (zhruba v polovině 
tohoto zpravodaje).

•	 Bangladéš: školní uniformy pro děti: 27 975 Kč.
Naši přátelé v Bangladéši provozují školy ve slumech pro ty nej-
chudší děti a pro mnoho z nich jim chybí uniformy. Díky darům 
českých dárců do této sbírky dostalo uniformu 70 dětí! Více 
můžete číst v článku „Školní uniformy pro děti v Bangladéši“ na 
začátku tohoto zpravodaje.

•	 Bangladéš – křesťanská osvětová akce: 17 150 Kč.
V této islámské zemi může být pro křesťany nebezpečno, přesto 
tu naši partneři už desítky let provozují sirotčince, školy a další 
služby lidem. Loni zorganizovali osvětovou akci pro širokou ve-
řejnost, kde lidem říkali o křesťanské víře v Boha. V Bangladé-
ši se 90 % lidí hlásí k islámu. Zvěst o křesťanství si však přišlo 
poslechnout nejméně 1 000 lidí (viz článek „Tisíc lidí přišlo vy-
slechnout křesťanské poselství“ na začátku tohoto zpravodaje).
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Podpořte nás při svém nakupování na internetu 

Díky projektu GIVT můžete Nadaci Mezinárodní potřeby podpořit 
při běžném nakupování na internetu – nezaplatíte však vůbec nic 
navíc. Vybrané e-shopy, kterých je nyní na GIVT napojeno více než 
335, mají s GIVTem dohodu, že určité procentu z nákupu věnují 
zapojeným neziskovkám. 
Váš nákup přitom nebude stát ani o korunu víc. Stačí, když nákupy, 
které děláte běžně, provedete přes portál GIVT. Část peněz z Vaší 
útraty bude darována nám.
Podpořte nás při nakupování knih, oblečení, šperků, jídla, dovole-
né a řady dalších věcí!
Na www.givt.cz vyberte svůj oblíbený e-shop a vpravo zvolte Nadaci 
Mezinárodní potřeby, kterou chcete podpořit. 

Zabere to jen několik vteřin Vašeho času. Poté jste přesměrová-
ni do e-shopu a můžete nakoupit jako obvykle. Abyste na GIVT 
nezapomněli, můžete si na www.givt.cz v sekci „Aplikace“ stáh-
nout do prohlížeče jednoduchou aplikaci (doplněk). Prohlížeč Vás 
pak upozorní, když navštívíte e-shop, který spolupracuje s GIVTem. 
Na patřičném e-shopu Vám pak aplikace nabídne nákup přes GIVT. 

Pošta zdražuje, my ne
Česká pošta od května zavádí další zdražení (u běžných dopisů 
z 13 Kč na 16 Kč). My máme s poštou smluvně dojednané lepší 
podmínky a většinu zásilek od nás k našim dárcům posíláme za 
nižší sazby. Přesto jsou výdaje na poštovné nemalé. 
Zatím nemáme technické možnosti k tomu, abychom například ten-
to zpravodaj či výroční zprávu zasílali pouze elektronicky těm dár-
cům, kteří by tuto možnost preferovali. Kvůli nynějšímu zdražování 
poštovních služeb však začínáme na elektronickém zasílání pra-
covat. Je to programátorská záležitost a nějakou dobu potrvá, než 
budeme schopni změnit zasílací program. Jakmile bude úprava 
hotová, napíšeme Vám a zeptáme se Vás, zda dáte přednost tiště-
nému nebo elektronickému materiálu. Prosíme teď nám takovéto 
sdělení ještě nepište – zatím ho nemáme kam zadat.

Publikace ke 20 letům činnosti
Vznik nadace inicioval v roce 1994 tehdejší zástupce naší partner-
ské organizace International Needs Ing. Otakar Vožeh. Na podzim 
1995 se sešlo několik nadšených křesťanů a společně založili Na-
daci Mezinárodní potřeby. Od té doby jsme rozdali už 60 milionů 
korun na práci v ČR i v zahraničí. Naše práce by nebyla možná bez 
několika stovek dárců. Děkujeme za Vaši věrnost!
O tom, co děláme, si můžete přehledně přečíst ve stručné publikaci 
na www.mezinarodni-potreby.cz v části O nás – O nadaci – Pomá-
háme od roku 1995 - publikace. 

Darovat nám nyní můžete snadněji přes Darujme.cz
Díky tomuto dárcovskému portálu nám můžete snadno přímo z ti-
tulní stránky www.mezinarodni-potreby.cz poslat dar na vybraný pro-
jekt platební kartou i běžným převodem. Na naší webové stránce 
jen vyplníte své základní údaje do jednoduchého formuláře. Platby 
jsou maximálně zabezpečeny. K využití této služby se mohou připo-
jit jen ty neziskové organizace, které pravidelně uveřejňují výroční 
zprávu, tzn. mají určitou transparentnost.

Změna příjmení naší pracovnice
Naše dlouholetá pracovnice Eliška Horáčková změnila 5. března 
2016 své příjmení na Zeisková, a to tím, že se provdala. Nyní také 
nevykonává svou práci v kanceláři v České Třebové, ale ze svého 
domova na dálku přes vzdálený přístup. Zde patří poděkování také 
našim externím „ajťákům“, kteří vzdálený přístup zprovoznili a na-
dále o něj pečují.
Novomanželům Zeiskovým gratulujeme!

https://givt.cz/
https://givt.cz/
https://givt.cz/aplikace
http://mezinarodni-potreby.cz/
http://mezinarodni-potreby.cz/files/NMP-20let.pdf
http://mezinarodni-potreby.cz/files/NMP-20let.pdf
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Z dopisu podpořeného dítěte: „Nikdy v životě na Vás nezapomenu.“

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 Zeiskové 017
Podpora práce administrativního pracovníka 
Jiřího Kubáta

018

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

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 tlačítek platebních bran PayPal nebo  
Darujme.cz na www.mezinarodni-potreby.cz.

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.

Obsah:
Úvod ředitele  1
Z Bangladéše  2
Z Filipín  3
Z Indie  4
Z Nepálu  5
Z Ugandy  7
Program Zdravá mládež v ČR  8
Novinky, události a informace z naší kanceláře  10
Variabilní symboly pro peněžité dary  12

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
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