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ČERSTVÉ ZPRÁVY
NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY

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.

podzim 2016

Chudá rodina ze severoindického Dehradunu

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.

Milí dárci a partneři,

od března, kdy jsem navštívil projekty organizace International  
Needs v severní Indii a Bangladéši, jsme pokročili v podpoře dětí 
v programu Dálková adopce PLUS® v obou těchto destinacích. 
Nově bychom chtěli podporovat ohrožené děti z dětského domova 
Savar v Bangladéši, protože jsme na vlastní oči viděli, jaký je dopad 
tohoto projektu na životy dětí v hluboké nouzi. Na našich webo-
vých stránkách se nyní mohou dárci přihlásit k podpoře těchto dětí; 
podrobnosti najdete na následující straně v části „Z Bangladéše“. 
Od září 2016 jsme začali podporovat také práci bangladéšského 
křesťanského pracovníka jménem Matthew. Pro tuto muslimskou 
zemi je celkem typické, že Matthew se ve službě nezaměřuje před-
nostně na kázání, nýbrž na modlitby za potřebné lidi. Sám jsem 
se při návštěvě této země přesvědčil, že navzdory nesmiřitelným 
věroučným rozdílům jsou zdejší lidé velmi otevřeni pro to, aby se 
křesťan modlil za jejich konkrétní potřeby. Díky Matthewovi budeme 
nyní nadále hlouběji spojeni s činností a úsilím našich partnerů 
v Bangladéši.
Snažíme se rovněž o větší rozvoj spolupráce v severní Indii a několik 
dětí zde již získalo svého dárce.
Před nadací mezitím stála další velká událost v rámci našeho dru-
hého programu, podpory křesťanské lektorské práce v českých ško-
lách („Zdravá mládež“). Pro tyto lektory totiž každoročně na po-
čátku září pořádáme soustředění; letos se konalo již podvanácté. 
Program letošního soustředění byl nabitý povzbuzením a občer-
stvující atmosférou. Měli jsme pocit, který následně potvrdily ohla-
sy mnohých účastníků, že soustředění bylo opravdu přínosnými 

„lázněmi“ pro službu těchto skvělých lidí. Už sám počet účastníků, 
kterých přijelo 66 (z toho 3 ze Slovenska), je velikou změnou proti 
minulosti, kdy nás bývalo 10 až 20. Tak podivuhodný je rozvoj lek-

torské práce v naší zemi! Již před několika lety jsme proto soustře-
dění prodloužili na tři dny místo původních dvou.

Z programu soustředění lektorů 2016

Ve dnech, kdy se k Vám dostanou tyto Čerstvé zprávy, bude práce 
lektorů programu Zdravá mládež opět v plném proudu. Někteří lek-
toři mají již plný kalendář na celý školní rok. Od září 2016 podpo-
ruje nadace rozšířený tým celkem devatenácti lektorů, na jejichž 
práci vynaložíme částku převyšující 3 miliony Kč. Velmi nás těší 
zájem mnohých dárců i příznivců o tuto práci a tím i rostoucí fi-
nanční podpora z ČR.
Děkujeme Vám všem, kdo svými dary pomáháte potřebným v dale-
kých zemích i mladým lidem žijícím kolem nás.

Váš Mgr. Petr Horáček,
výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby
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Z Bangladéše

Situace země
Ekonomická situace Bangladéše se v posledních letech zlepšuje, 
země se ale zároveň potýká s rostoucím množstvím útoků extremis-
tů. Obvykle jde o vraždy jednotlivců. Policie proto v červnu proved-
la velkou razii, při které bylo zatčeno přes 11 000 lidí. Dva týdny 
poté však došlo k útoku na restauraci v centru hlavního města, při 
kterém zahynulo 22 lidí. Útok provedla místní nelegální radikální 
organizace; policie později některé útočníky dopadla.
Vláda pokračuje v souzení válečných zločinů z války o nezávislost 
v roce 1971. Popraveni tak byli další dva významní představitelé 
největší islamistické strany.

Jak se v Bangladéši žije křesťanům
Bangladéš se oficiálně stal muslimským státem v roce 1988. Pří-
slušníci náboženských menšin mohou pořádat bohoslužby, čelí 
však náboženské diskriminaci. Náboženskou svobodu navíc stále 
narušují akce islamistů.
Terčem pronásledování jsou zejména aktivní služebníci evangelia. 
Ústava garantuje svobodu náboženského vyznání a v zemi neexis-
tují žádné zákony proti rouhání nebo konverzím, v praxi se však 
křesťané setkávají se silnými antipatiemi.
Křesťanům je odpírán přístup k veřejným studnám, je jim ničen ma-
jetek a často jsou také biti a vydíráni, příp. zabíjeni. Na jedné straně 
roste počet případů nedobrovolných zpětných konverzí k islámu, na 
druhé však rostou i místní křesťanská společenství.
Zdroj: http://www.hlas-mucedniku.cz

Z vesnické oblasti Naogaon na severu Bangladéše

Hlavní cíl International Needs Bangladéš
Hlavním cílem organizace International Needs (IN) Bangladéš je 
prokázat lidem nejen praktickou, ale i duchovní pomoc. V této zemi 
se až 90 % lidí hlásí k islámu, ale někdy jen proto, že je zde islám 
historicky zakořeněn a mnozí nikdy o jiné víře neslyšeli.
IN nabízí nejchudším zejména materiální pomoc a možnost vzdělá-
ní, zároveň však také možnost seznámit se s křesťanským poselstvím.

Z dálkové adopce
Podpora dívek v dětském domově Savar
Prosté bydlení, strava, vzdělání, láskyplná péče – pro někoho samo-
zřejmost, pro bangladéšské děti pocházející z těch nejnuznějších 
poměrů, často sirotky, jsou ale tyto hodnoty nedostupné. Křesťan-
ský dětský domov Savar v bangladéšském hlavním městě Dháka 
dvěma stovkám takových dětí poskytuje plnou péči až do dokon-
čení základní školy. Nadané děti poté mohou studovat na střed-
ních školách a nadále bydlet v domově, dokud se neosamostatní. 
Z těchto dětí se díky podpoře IN v budoucnu často stávají úspěšní 
lidé s dobrým vzděláním. Součástí dětského domova je i školka, 
protože bangladéšské děti se ve školce učí věci, které české děti 
probírají až v 1. třídě.
Od léta 2016 naše nadace umožňuje podporu konkrétních 
děvčat v tomto domově. Na www.mezinarodni-potreby.cz hle-
dáme dárce pro čtyři dívenky, které nemají rodinu anebo jsou 
jejich rodiče tak chudí, že se o ně nemohou postarat. Ně-
která děvčata jsou z křesťanských rodin, které se navíc potý-
kají s náboženskou diskriminací v převážně muslimské zemi. 
Podpora probíhá podobným způsobem jako obvyklá dálková adop-
ce. Plná podpora v tomto projektu je 2 820 Kč, umožňujeme i čás-
tečnou podporu ve výši 940 Kč měsíčně tak, aby jedno dítě mělo 
max. tři dárce. Z Vaší podpory bude kromě ubytování, stravy a vzdě-
lání dítěte hrazen také provoz a rozvoj dětského domova. Chcete-li 
vidět, jak prostě zde bangladéšské děti bydlí, navštivte naše inter-
netové stránky, část Kde pomáháme – Projekty v zahraničí – Více 
o Bangladéši – Reportáž z návštěvy Bangladéše (odstavec „Dětský 
domov pro sirotky a ohrožené děti Savar“). Najdou-li dívky své dár-
ce, bude se jim moci dostat plného zaopatření a zlepší se i na ev-
ropské poměry velmi prosté prostředí, ve kterém děti v domově žijí.

Děvčata z dětského domova Savar při výuce

Adopce zlepší život děvčátek z dětského domova Savar
K jejich podpoře se můžete přihlásit na našich webových strán-
kách v části Dálková adopce – Děti k dálkové adopci – Ohrožené 
děti z dětského domova v Bangladéši. Na další straně si přečtěte 
příběhy dvou z nich.

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/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/ohrozene-deti-z-detskeho-domova-v-bangladesi
http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/ohrozene-deti-z-detskeho-domova-v-bangladesi
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Jezebilie Par Bawm
Jezebilii je 6 let a má čtyři starší bra-
try. Rodiče jsou chudí kočovní rolníci 
ve velké finanční tísni a nemohou své 
dceři zajistit vzdělání. Navíc v jejich ob-
lasti nefunguje žádná škola. Proto jsou 
velmi vděční, že má Jezebilie příležitost 
bydlet v dětském domově Savar. Rodina 
Jezebilie žije v jihovýchodní části Ban-
gladéše v oblasti Bandorban, která je 
od domova Savar vzdálená 750 km. By-
dlí v chatrči z bambusu a suchého listí, 

kterou tvoří jediná místnost. Mají přístup k pitné vodě z místního 
pramene v horách. Rodina je křesťanská. Jezebilie si ráda hra-
je s panenkami. Se spolužačkou pomáhá uklízet učitelův kabinet. 
Nejoblíbenějším předmětem ve školce, do které chodí, je pro ni 
křesťanské náboženství.

Anamika Ahona Biswas
Anamice bude 6 let a má mladší ses-
tru. Otec je nucen pracovat na cizích 
polích za denní mzdu. Musí velmi těž-
ce pracovat, přesto nevydělává dosta-
tek peněz. Matka je v domácnosti. Žijí 
v ekonomicky velmi slabé části severní-
ho Bangladéše zvané Monga, kde bývá 
sezónně nedostatek jídla. Od září do 
listopadu je většina lidí nezaměstnaná 
a nemají žádný příjem. Během tohoto 
období nemají co jíst a žijí v bídných 

podmínkách. Kvůli tíživé finanční situaci nemohou chudí rodiče 
Anamice zaplatit jídlo, vzdělání ani jiné výdaje. V jejich oblasti ani 
není žádná škola. Proto je Anamika šťastná, že dostala příležitost 
bydlet v dětském domově Savar. Rodina Anamiky žije v oblasti Na-
tore ve vzdálenosti 550 km od domova Savar. Bydlí v chatrči z bam-
busu, dřeva a plechu tvořené jedinou místností. Mají přístup k pitné 
vodě z veřejného kohoutku. Rodina je křesťanská. Anamika si ráda 
hraje s panenkami. Se spolužačkou pomáhá s úklidem místnosti 
na spaní. Chodí do školky.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Podporujeme nového pracovníka
Představujeme Vám křesťanského pracovníka z Bangladéše, které-
ho jsme začali podporovat díky Dálkové adopci PLUS®:
Matthew pochází z fanaticky hinduistické rodiny a vždy uctíval hin-
duistické bohy. Když byl v 6. třídě, jeho spolužák mu pověděl o Je-
žíši Kristu. Matthew se později začal o křesťanskou víru zajímat 
více. Nakonec uvěřil v Krista a přestal uctívat bůžky. Poté, co se 
Matthew stal křesťanem, prošel spoustou útrap a bojů, ale nikdy 
se nevzdal. Jeho rodina se ho zřekla, ale pak se někteří členové 
také stali křesťany.
Matthew a jeho žena absolvovali dvouletý biblický výcvik a potom 
pracovali v jedné z misijních organizací. Matthew nyní pracuje jako 
terénní pracovník organizace IN Bangladéš v jedné ze čtvrtí hlavní-
ho města Dháky. Mimo jiné slouží rodinám a během svých návštěv 
se modlí za nemocné a sklíčené lidi. Matthew mluví o Bohu, kde 
může, a lidem v ulicích rád dává informace o křesťanství. 
Kvůli bezpečnosti neuvádíme jeho celé jméno ani nezveřejňujeme 
jeho fotografii.

Z Filipín

Politická situace
Filipínám se v posledních týdnech dostalo pozornosti světových 
médií díky jejich prezidentovi, který zahájil divoké tažení proti pře-
kupníkům a distributorům drog. Rodrigo Duterte, zvolený do funkce 
prezidenta v květnu t. r., ostře vybízí policisty i občany k vraždění 
drogových dealerů. Důsledkem toho přišly během dvou měsíců 
o život nejméně dva tisíce lidí. Tento hon se odehrává bez řádných 
soudů, a proto jej hojně kritizují ostatní země a také například OSN 
či EU. Prezident, který rád upoutává pozornost svými vulgárními 
výroky, však veškerou kritiku odmítá a její autory nevybíravě uráží.

Z dálkové adopce
Děti a studenti mohli být na letních táborech
Prázdniny probíhají na Filipínách v dubnu a v květnu. Děti z pro-
gramu Dálková adopce PLUS® se i letos v této době s nadšením 
zapojily do letních pobytů, které zde neodmyslitelně patří k činnosti 
International Needs.

Padesát devět mladých lidí z programu dálkové adopce se zúčastni-
lo prvního letního mládežnického tábora v provincii Leyte. Celkový 
počet účastníků se vyšplhal na 280 mladých lidí. Organizátoři zvo-

lili do jeho názvu heslo: „Buď příkladem správného jednání“, které 
vychází z verše z Bible (Tit. 2, 7): „Ty sám buď ve všem příkladem 
správného jednání.” Účastníkům se moc líbil každý den společné-
ho pobytu, ze všeho nejvíc však poslední večer. Každý tým zde před-
váděl scénky a měl vystoupení ve zpěvu jednotlivců, dua i skupiny.

Děti z oblastí Mascap, Relocation a Magat Salamat se spolu s dět-
mi z ostatních oblastí zúčastnily každoročního letního programu 
v jednom z nejlepších letovisek v oblasti Montalban. Užily si mezi 
sebou spoustu legrace, hrály hry a poznávaly nové kamarády. V du-
chovní části programu si připomněly největší přikázání, kterým je 
láska k Bohu z celého srdce, duše, mysli a síly.

Další letní tábor pro mládež v oblasti Laguna měl téma „Zamilova-
ní do Ježíše“. Účastníci slyšeli poselství o tom, že Bůh dal svého 
jediného syna Ježíše, aby tím ukázal svou lásku. Ježíš obětoval na 
kříži svůj život a tím zaplatil trest za hříchy lidí. Účastníci slyšeli 
výzvu i povzbuzení k tomu, aby i oni ukázali svou lásku Bohu. Pro 
desítky mladých lidí to byl důležitý okamžik jejich života a osobní-
ho nasměrování. Kromě toho si mladí užili hry, povídání a chvíle 
společenství s ostatními.

Vysokoškoláci z oblasti Olandes se v dubnu setkali s dalšími pod-
porovanými studenty z oblasti Balubad. Skupina se vydala pěšky 
od dálnice v Rizal na modlitební horu, kde měli chvíli ke společné 
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modlitbě. Čekal je program, kdy si studenti udělali test osobnosti, 
který jim umožnil se navzájem více poznat a na základě výsledků 
testu i lépe spolupracovat. S chutí o svých objevech diskutovali 
a také další body programu je velmi obohatily.

Setkání studentů VŠ na hoře Rizal

Třicet pět studentů z programu dálkové adopce se zapojilo do čtyř-
denního pobytu v kempu u města Capas. Setkali se tam s dalšími 
mladými lidmi z různých církví a měst v Manile. Pro podporované 
děti to představovalo, jak samy řekly, výjimečný zážitek. Mohly se 
dozvědět více a novým způsobem o Bohu, a to i např. skrze hry – ty 
se jim velmi líbily. Učily se tu také, jak jednat jako správní učední-
ci. Děti doufají, že jim pobyt vyjde i příští rok. Po návratu někteří 
účastníci vyprávěli o akci i těm, kteří s nimi letos nemohli jet, a tak 
se na příští rok těší i oni.

Náš dárce navštívil „své“ dítě na Filipínách

Sahlee a pan Lubomír Šíbl (z osobního archívu pana Šíbla)

„Protože rád cestuji, už při výběru země jsem koketoval s možností 
dítě v budoucnosti navštívit,“ vypráví pan Lubomír Šíbl, jeden z na-
šich dárců dálkové adopce, který vysněnou cestu na Filipíny podni-
kl loni v létě. Návštěvu podporovaného dítěte je možné uskutečnit 
po domluvě s námi i zahraničními kolegy a nás těší, že podle slov 
pana Šíbla probíhala komunikace o organizačních záležitostech 
kolem setkání „naprosto dokonale“. První den měl dárce možnost si 
s podporovanou vysokoškolačkou jménem Sahlee promluvit a pře-
dat jí menší dárky. „Po počátečních pochopitelných rozpacích byla 
v pohodě a mluvila se mnou anglicky na velmi dobré úrovni,“ hod-
notí setkání pan Šíbl, který jako učitel měl zájem vidět i školu, kde 
dívka studuje. „V tom mi vyšla organizace vstříc a další den jsem 
školu i se Sahlee a místní koordinátorkou navštívil, zároveň proběh-

lo už naprosto neformální a srdečné setkání započaté v restauraci 
McDonald´s obědem a zakončené tamtéž zmrzlinou po návštěvě 
školy.“ Málokterý z našich dárců má možnost takovou cestu podnik-
nout a na vlastní oči se přesvědčit, jakým přínosem je jeho pomoc 
pro podporované dítě. „Mám dodnes ze setkání velmi dobrý pocit,“ 
zakončuje své vyprávění pan Šíbl. A my dodáváme, že díky jeho 
podpoře letos Sahlee úspěšně dokončila vysokoškolské vzdělání.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Děti se na táborech cítily přijímané
Pastor Joselito Apoya popisuje ve zprávě nadšení sto patnácti dětí, 
které se účastnily letních biblických pobytů, které se svými spolu-
pracovníky organizoval. Mnoho dětí pochází z velmi nepříznivých 
sociálních podmínek, mají za sebou negativní zkušenosti sexuální-
ho zneužívání či nějaký konflikt se zákonem. Je pro ně obrovskou 
zkušeností, když na těchto pobytech cítí Boží lásku skrze službu 
organizátorů nebo když například dostanou nějaký dárek. Joselito 
píše: „Je pro nás nesmírným oceněním vidět jejich úsměv, vděč-
nost Bohu a dokonce slzy v jejich očích… mohli jsme vnímat, že 
se cítí být přijímané a milované. Také našim mladým lidem, kteří 
se zde učili jako dobrovolníci zapojovat do programu, přinesl pobyt 
ohromnou zkušenost a povzbuzení.“

Církev pomáhá v širokém okolí
Před mnoha lety založil pastor Francisco Bonito „na zelené lou-
ce“ církev uprostřed vyhlášené drogové čtvrti v Manile. Kriminalita 
v jeho čtvrti významně klesla a někteří z čelních dealerů drog se 
stali členy nově založené církve. Francisco se nespokojil s dílčími 
úspěchy, nýbrž neúnavně se svými spolupracovníky rozšiřuje čin-
nost církve i na další čtvrti a oblasti. Ve zprávě popisuje některé 
z těchto aktivit, konaných mimo jejich domovské společenství:
- Svolali jsme děti z chudých rodin ve čtvrti Hidden Valley a měli 
pro ně připravené krabice s botami. Naši pracovníci se jim věnovali 
celý týden a připravili pro ně biblický kurz. V neděli pak účastníci 
slavili zakončení kurzu. Byl to skvělý čas; nejen že děti slyšely Boží 
slovo, ale s mnohými po celý týden byli i jejich rodiče.
- Další skupina našich dobrovolníků sloužila dětem ve městě Pinu-
gay, oblast Rizal. 
- Začátkem června jsme vyslali další skupinu pracovníků s dárkový-
mi balíčky pro děti do města Pampanga. Také zde se děti i rodiče 
s radostí zapojili do programů a vyučování křesťanským hodnotám.

Děti na závěrečné slavnosti v Pinugay
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Z indie

Z dálkové adopce
Letní biblický kurz pro děti
Každé letní prázdniny – což v Indii znamená většinu května a celý 
červen – připravují pracovníci International Needs (IN) v Dehradu-
nu zvláštní akce pro děti. Oblíbeného čtyřdenního biblického kurzu 
se letos zúčastnilo přes 130 dětí. Většina z nich je podpořená v pro-
gramu dálkové adopce, ale příležitost dostaly i další děti z okolí. 
Program připravovalo 20 učitelů a dobrovolníků. Některé z dobro-
volnic jsou jen obyčejné pomocnice v domácnostech. Pracovníci 
IN jim poskytli zaučení a povzbudili je a nyní ony samy mohly vyučo-
vat, což pro ně byla ohromná zkušenost. Děti byly programem kurzu 
nadšené a naprostá většina z nich přicházela po všechny čtyři dny.
Kurz byl zaměřen na téma „Boží království“. Každý den začal de-
setiminutovým programem, kdy si děti vyslechly krátké duchovní 
poselství. V dalších lekcích pak probíraly stejné téma. 
Děti si připomínaly, jak využívat svá nadání a jak pilně pracovat. 
Mluvily o životních hodnotách a smyslu pro odpovědnost vůči své-
mu okolí.
K jednotlivým lekcím byly děti rozdělené do šesti skupin podle věku. 
Organizátory mile překvapilo, jak hodně mládežníků ve věku 16–18 
let se kurzu zúčastnilo.
Poslední den kurzu každá skupina s nadšením prezentovala, co se 
naučila. Pro organizátory to byla velká odměna: ano, děti pocho-
pily, oč v tématu jde, pamatovaly si velmi mnoho z toho, co slyšely. 
Programy doprovázelo mnoho veselých písní v angličtině i hindšti-
ně, při kterých děti mohly tancovat. A k velké radosti dětí bylo sou-
částí všech programů také výborné občerstvení!

Z biblického kurzu: vystoupení chlapců

Z biblického kurzu: 
Mahima Thapa (vpravo) je podpořena dárcem z ČR.

Studenti biblických škol v Indii
Studenti úspěšně ukončili biblickou univerzitu
Další skupina studentů biblických univerzit na jaře došla do cíle 
svého snažení a studium úspěšně dokončila. Mnozí z nich mohli 
studovat jen díky štědré podpoře dárců z ČR a jiných zemí. 
Na našich webových stránkách v části Kde pomáháme – Projek-
ty v zahraničí – Více o Indii – Reportáž z návštěvy Dehradunu si 
v odstavci „Nepálští studenti biblických škol“ můžete prohlédnout 
fotografie z březnového setkání ředitele nadace Petra Horáčka s tě-
mito studenty přímo v jejich školách.
Pro studenty je podpora velikým povzbuzením a motivací, aby stu-
dium zvládli co nejlépe. Většina úspěšných studentů se po studiu 
vrací do svých domovů, aby prakticky sloužili ve svých církvích.
Ze zprávy IN Dehradun vybíráme:
„Když Gokul přišel na univerzitu, říkali jsme si, zda vůbec studium 
zvládne, protože měl velmi bídnou angličtinu a byl dost nesmělý. 
Gokul nás ale překvapil a studium dokončil jako 3. nejlepší student 
ze čtrnácti. Nadto dostal mimořádné ocenění za studenta s vů-
bec nejlepší kázní, pílí a příkladným životem. Gokulovi rodiče přišli 
z Nepálu do Indie hledat lepší život. Nyní žijí v Chandigrah, kde 
Gokul bude pomocným asistentem místního pastora. Bude rovněž 
učit v biblické škole.
Sarita pochází z Nepálu. Po úspěšném studiu se vrací domů a bude 
pomáhat ve svém sboru. Chce se také naučit některým praktickým 
dovednostem kvůli zajištění obživy. Ráda by si v budoucnu otevřela 
centrum pro ženy.“

Gokul i Sarita byli dlouhodobě podporováni dárci z ČR, stejně jako 
další čtyři studenti, kteří letos dokončili studium díky podpoře.

Zleva: Vedoucí projektu Elizabeth Tamangová, její manžel  
a ředitel indické IN Nicanor Tamang a student podpořený z ČR, 
R. Gajmer s manželkou.

Staňte se součástí jejich studia
I Vy se můžete nakrátko stát součástí života konkrétního studenta 
biblické univerzity. Svými pravidelnými příspěvky můžete pomoci, 
aby další z mladých služebníků získal potřebné vzdělání a zkuše-
nosti a mohl účinně sloužit ve své církvi a ve svém okolí. Studenti 
píšou svým dárcům po dobu studia dopisy, kde vyprávějí o studiu 
a o svém životě. Mnozí dárci mají se studenty i na tak velkou dálku 
krásný a srdečný vztah.

http://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-indii/reportaz-z-navstevy-dehradunu
http://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-indii/reportaz-z-navstevy-dehradunu
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Plná podpora je 1600 Kč měsíčně, je možné podporovat i polo-
viční podporou; umožňujeme i nižší podporu tak, aby student měl 
maximálně tři dárce nezávislé na sobě. Nejnižší možná podpora 
je 500 Kč měsíčně.
Po promoci chtějí tito studenti pracovat jako profesionální služební-
ci v církvi, případně v církevních organizacích. K podpoře obou níže 
uvedených studentů se můžete přihlásit na našich webových strán-
kách v části Další projekty – Nepálští studenti biblických škol – Ne-
pálští studenti biblických škol čekají na podporu.

Bisarjan Paudel 
Bisarjan pochází z rodiny hinduistic-
kého kněze. V dětství se velmi zajímal, 
proč jeho rodiče a ostatní lidé uctíva-
jí kameny, zvířata a stromy, ale nedo-
stávalo se mu uspokojivé odpovědi. 
Pak slyšel svědectví jednoho křesťana 
a navštívil s ním společenství, kde při 
modlitbě pocítil velký pokoj, pochopil 
pravý význam svého života a nechal 
se pokřtít. Jeho rodina a příbuzní jsou 
ale stále nešťastní kvůli jeho nové víře. 

Bisarjan je z Nepálu, je ženatý. Pomáhá ve své církvi při vedení 
bohoslužeb a jako vedoucí mládeže. Studuje v 1. ročníku bakalář-

ského oboru na Biblické škole Doon, aby se naučil více o Kristu 
a mohl předávat poselství evangelia v rodině, mezi mladými a přá-
teli. Studium by měl dokončit v květnu 2019.

Shrijana Tiwari 
Shrijana vyrůstala v hinduistické rodině. 
V dětství byla vystavena diskriminaci od 
lidí z vesnice kvůli své kastě. Vždy se jí 
zdálo, že ji nikdo nemá rád, dokonce 
ani její rodiče, a několikrát se pokusila 
spáchat sebevraždu. V roce 2011 do-
stala příležitost několik dní tlumočit pro 
zahraniční lékaře a zde slyšela svědectví 
lékařů i uzdravených lidí o Bohu. Uvědo-
mila si, že ji Bůh miluje a stará se o ni. 
Začala tedy chodit do církve a přijala křest. 

Shrijana pochází z Nepálu. V současnosti studuje 3. ročník baka-
lářského studia teologie na Nové teologické univerzitě, studium by 
měla dokončit v roce 2018. Shrijana už našla dárce částečné pod-
pory. Hledáme tedy dárce zbývajících 1 100 Kč měsíčně (je možná 
i částečná podpora 600 Kč nebo 500 Kč měsíčně).

Z nepálu

Nepál se po zemětřesení stále nevzpamatoval
Uplynul již víc než rok od ničivého zemětřesení a v Nepálu jde život 
dál. Mnoho lidí stále žije v provizorním obydlí a potýká se s velkou 
nouzí. Nepál je podle OSN 11. nejzranitelnější zemí, pokud jde 
o zemětřesení, a Káthmándú je nejrizikovější město (zdroj: ceske-
noviny.cz). Vláda je i nadále nestabilní a nepříliš schopná opravdo-
vých zlepšení. Premiér rezignoval krátce před hlasováním o důvěře 
a do čela vlády byl zvolen maoista Pušpa Kamal Dáhál, který se 
v této funkci krátce ocitl již v roce 2008.

Křesťanství v Nepálu a nová ústava
Již celá desetiletí se Nepál potýká s definováním a praktikováním 
náboženské svobody v zemi. Historicky jde o národ Hindů, nejpo-
četnější skupinou jsou hinduisté následovaní buddhisty. Křesťané, 
muslimové a vyznavači dalších náboženství jsou v menšině.
Občanské nepokoje v roce 1991 vedly k liberalizaci Nepálu, takže 
nyní je povoleno učit a praktikovat jakékoli náboženství. Ve skuteč-
nosti jsou však křesťané stále pronásledováni, zvlášť pokud svou 
víru sdílejí s ostatními. Velké naděje jsme vkládali do nové ústavy 
(byla nakonec přijata v září 2015). Když byl totiž Nepál v roce 2006 
vyhlášen za sekulární stát, mnozí věřili, že ústava bude garantovat 
rovná práva k praktikování náboženské svobody beze strachu z per-
zekuce či odsouzení. Dnes si tím ale nejme jisti. Ústava výrazně 
potlačuje náboženskou svobodu, když označuje za ilegální, pokud 
kdokoli propaguje či ukazuje svou víru způsobem, který by mohl 
vést ke konvertování někoho jiného.
Zároveň se očekává schválení kontroverzního zákona, který zahrnu-
je pětileté vězení a pokutu 50 000 nepálských rupií (v přepočtu více 
než 11 000 Kč) každému, kdo by byl usvědčen z obrácení jiné oso-

by od jednoho náboženství k druhému. Pokud tento zákon vstoupí 
v platnost, je tu velké riziko, že bude zneužíván ke křivým obviněním.

Sbírka „Nepál: Pomoc po zemětřesení 2015“

Matka se synem u základů pro nový domek

Díky výtěžku sbírky na pomoc Nepálcům s obnovou bydlení byl již 
postaven nový domek pro rodinu čtyř sirotků. Naši kolegové z orga-
nizace International Needs (IN) v Nepálu hledali možnost pomoci 
další rodině. Komplikaci však přineslo nové vládní nařízení, podle 
něhož nevládní organizace mohou stavět bydlení pro oběti země-
třesení, jen pokud předloží plán stavby a projdou mnoha zdlouha-
vými úředními a technickými procesy pro povolení stavby. Během 
schvalování pochopitelně hrozí nemalé riziko korupce. Proces by 
trval neúměrně dlouho, zatímco potřebná rodina by dál neměla 
vyhovující bydlení. 

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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Nepálští kolegové ale přišli s výborným řešením: IN Nepál daruje 
částku na stavbu domku účelově konkrétnímu dítěti a rodina si 
s touto podporou sama bude moci postavit domek bez další byro-
kracie. Na stavbu domku budou pracovníci IN dohlížet a prostředky 
daru uvolňovat postupně. 
S tímto řešením jsme souhlasili. Pracovníci IN Nepál vybrali potřeb-
nou rodinu, která od zemětřesení až donedávna přežívala ve stanu 
na sousedově pozemku v obtížně dostupné vesnici asi 45 km od 
Káthmándú. Nový domek vznikne na vlastním pozemku této rodiny.
Kvůli monzunovým dešťům a špatně přístupnému terénu se zatím 
stavba domku na čas přerušila. 

Z dálkové adopce
Z dopisu podporované dívky

„Moje matka byla již mnoho let nemocná a léčba nás stála hodně 
peněz. Teď už je mamince lépe, ale nikdy nevíme, kdy se jí problé-
my vrátí. Moc Vám děkuji za Vaši úžasnou podporu. Bez ní bych 
vůbec nemohla chodit do školy. Také bych chtěla poděkovat této 
organizaci, protože bez ní bych nenašla tak hodné a laskavé lidi, 
jako jste Vy, a nemohla bych pokračovat ve studiu.“

Supriya se stala opravdovou součástí naší školy
Jedna škola si adoptovala tuto dívku 
z Nepálu a před několika lety nám 
napsali: „S adopcí jsme spokojeni, 
Supriya se stala opravdovou součás-
tí naší školy, je to kamarádka našich 
žáků. Korespondence funguje bez potí-
ží. Jsme velmi spokojeni. Adopci máme 
v našich plánech i do budoucích let.“
Letos jsme ze stejné školy dostali ten-
to ohlas:

„S adopcí jsme velmi spokojeni, je sou-
částí naší výchovně-vzdělávací práce 
a Supriya je naší přítelkyní. Děkujeme 
moc za zprostředkování...“

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Muž s depresí prožil Boží dotek
Křesťanský pracovník Bipin Shrestha píše o muži jménem Rahul, 
který po dva roky procházel těžkou depresí. Byl ateistou, neměl žád-

né poznání Boží lásky, cítil se zraněný a plný bolesti. Bipin píše: 
„Posledních pár let jsem s ním sdílel evangelium, ale on se stále 
stavěl proti. Nedávno, 3. června 2016, jsme spolu strávili v mod-
litbách a rozhovoru o pravdách evangelia kolem tří hodin. Každé 
slovo z Bible, které jsem mu tehdy říkal, způsobilo to nejneuvěři-
telnější uzdravení jeho mysli, těla a duše. Rahul vydal v modlitbě 
svá břemena Bohu a hned poté zjistil, že Bůh se dotkl jeho srdce. 
Byl to hluboký okamžik, Rahul uvěřil v Ježíše a řekl mi: ‚Už nikdy 
nechci ztratit svého nebeského Otce.‘“

Bipin Shrestha v rozhovoru se starším mužem

Po modlitbě zmizela bolest
Kazatelka Jas Maya Subba vypráví příběh ženy jménem Ramita, kte-
rá už 5 let trpěla migrénou. Mnohokrát vyhledala lékaře, ale zlep-
šení se nedostavilo. Pak se jí přidala ještě bolest v levém chodidle. 
Aby se jí Ramita vyhnula, musela se naučit chodit po zevní straně 
chodidla. Jas Maya vypráví: „Dne 25. dubna 2016 jsem byla na 
přátelské návštěvě u jedné křesťanské rodiny. Říkali mi také o Rami-
tě a o tom, co ji postihlo. Navštívili jsme tedy spolu také dům Ramity, 
mluvili jsme s ní o pravdách evangelia a nabídli jí modlitbu za její 
uzdravení. Souhlasila s modlitbou a řekla, že jestli ji Ježíš uzdraví, 
potom bude následovat jeho cestu. Modlili jsme se tedy za ni a pak 
jsme její dům opustili. Bolest Ramitu hned nepřešla, ale následu-
jící den ucítila kolem svého chodidla mátovou vůni a věděla, že se 
cosi děje. Během pár dní bolesti zmizely – díky Bohu. Když jsem 
je později se svým manželem navštívila, přišli také její tři příbuzní, 
kteří se s námi chtěli modlit a přijmout víru v Krista.“

Z ugandy

Z dálkové adopce
Kromě vzdělání také osvěta
International Needs (IN) v Ugandě organizuje rozsáhlé programy 
pomoci chudým lidem. V programu dálkové adopce pomáhá téměř 
třem tisícům dětí získat vzdělání za finanční podpory dárců z ně-
kolika zemí. Zároveň se však také zaměřuje na obvyklé problémy 
místních chudých rodin. Pracovníci IN Uganda například navštěvují 
jednotlivé rodiny a poskytují jim poradenství v oblasti péče o děti 
a správné výchovy. Mnoha rodinám radí, jak správně hospodařit 

a plánovat (chudé rodiny často mívají více dětí, než dokáží řád-
ně zaopatřit). Děti v programu dálkové adopce mají k dispozici 
zdravotní péči a preventivní prohlídky. Dospívající dívky dostanou 
zdarma hygienické potřeby. Pracovníci také individuálně pracují 
se studenty, kteří dokončují středoškolské studium, a pomáhají jim 
rozhodnout se, co dál.

Devatenáctiletá Leticia vypráví: „Mám tři bratry a dvě sestry. Moji 
rodiče se živí farmařením a nikdy neměli dostatek peněz na naše 
studium. Dva mí sourozenci proto do školy nemohli chodit. Pak 
jsme získali podporu díky IN Uganda a mohli jsme začít studovat.“

Supriya může už 
mnoho let chodit do 
školy díky podpoře 
českých školáků.
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Leticia se ve škole naučila, jak vyrábět tašky a různé další věci. Po 
střední škole se přihlásila do dalšího kurzu uměleckých ručních 
prací. Dnes si dokáže prodejem svých výrobků vydělat měsíčně ne-
celých 150 dolarů, což je přes 3 000 Kč, a může podporovat svoji 
rodinu. Navíc učí studenty na střední škole, kterou provozuje IN 
v Buikwe. I její mladší sourozenci si ve studiu vedou dobře.

Vdova a její syn, kterým IN pomáhá, před svou chatrčí.

Aby děti nemusely přerušit studium
Za poslední čtvrtletí muselo studium přerušit 48 dětí podporova-
ných prostřednictvím organizace IN Uganda proto, že jejich dárci 
skončili s podporou. Jednalo se o dárce z jiných zemí zapojených 
v mezinárodní síti IN.
Praxe naší nadace je jiná: i když dárce svou podporu ukončí, dítě 
dál podporujeme z našich rezerv. Nepřerušené studium dětí je jed-
nou z našich hlavních priorit. Na našich webových stránkách proto 
hledají dárce i starší děti, které někdo již několik let podporoval. 
Pokud se pro ně najde nový dárce, naše rezervy se uvolní pro jiné 
potřebné děti. Z rezerv někdy také dočasně podporujeme nové děti, 
které na svého prvního dárce teprve čekají.

Rehema Nankya 
Rehema nemá sourozence. Otec rodi-
nu opustil a matka se znovu vdala. Nyní 
je v domácnosti a nemůže finančně za-
jistit Rehemu. Proto se o ni stará babič-
ka, která farmaří. Příjem však nestačí na 
vzdělání Rehemy. Rodina je muslimská.
Rehema má ráda matematiku. Doma  
pomáhá umývat nádobí a baví ji dívčí 
košíková. Chce se stát zdravotní sestrou 
nebo lékařkou. Chodí do 6. třídy křes-
ťanské školy v Lugazi, která je v part-

nerství s organizací IN. Rehema byla až dosud podporovaná z ČR. 
Její dárce však už nemůže pokračovat v podpoře, takže Rehema 
hledá nového dárce. K její podpoře se můžete přihlásit na našich 
internetových stránkách v části Dálková adopce – Děti k dálkové 
adopci – Děti z Ugandy.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
V Ugandě uvádějí křesťanské poselství do praxe
V Ugandě podporujeme čtyři křesťanské pracovníky, kteří věnují 
svou péči jak věřícím, tak hledajícím lidem. V křesťanských otáz-
kách vzdělávají také svoje spolupracovníky. Důležitou praktickou 
otázkou života je – jako na celém světě – manželství a soudržnost 
rodiny. Příprava na manželství a vedení k odpovědnému manželství 
patří proto rovněž k důležitým prvkům jejich práce.
Kazatel Samuel Munyaneza v této souvislosti s radostí uvádí, že 
některé rozvedené páry prožily díky seminářům smíření a obnovu.
Kazatel Stephen Bamulabiire psal minule o nesnázích, které v jeho 
oblasti způsobilo těžké období sucha. Přesto však jeho věřící pře-
konali všechny praktické obtíže s tím spojené a jejich víra je pří-
kladem i ostatním. Zmiňuje také působení určitých osob, které do 
jeho oblasti přinášely hanlivé učení o křesťanství, ale nakonec svoje 
aktivity samy zastavily kvůli nedostatku posluchačů.

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 95 % 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.

Změny v týmu lektorů
Dva lektoři, jejichž práci jsme dlouhodobě podporovali, se rozhodli 
v lektorské práci nepokračovat. Helena Komasová ukončila lektor-

skou činnost z osobních důvodů. Práce této obdarované ženy za 
sebou nechala silnou stopu.
Miloslav Fanta prožíval touhu po změně a po mnoha letech se roz-
hodl vrátit se k práci učitele. Jeho činnost si během let vybudovala 

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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pevné místo ve školách v regionu a máme naději, že na ni naváže 
jeho nástupce. 

Do týmu lektorů naopak přibyly tři nové tváře:

Jaromír Babka je nově podporovaným 
lektorem již od června 2016. Působí 
v Sobotce na Jičínsku a částečně pře-
bere práci Miloslava Fanty, který lektor-
skou práci ukončil. Jaromír je zkušený 
lektor, který již dříve 7 let působil v libe-
recké organizaci Maják o.p.s. Kromě 
přednáškové činnosti vede volnočasové 
kluby pro mládež.

Jan Novák je v lektorské práci podpo-
rován od září 2016. Je jedním z nej-
mladších lektorů nejen v našem týmu, 
ale také v libereckém Majáku o.p.s. Do 
škol chodí přednášet již od roku 2015 
a mládeži se věnuje ještě déle.

Jana Coufalová začíná lektorskou prá-
ci v Olomouci a okolí. S naší podpo-
rou pracuje od září 2016. Doposud se 
věnovala svým dvěma dětem a v církvi 
sloužila zejména ženám.

Soustředění lektorů 2016
Třídenní soustředění lektorů jsme již tradičně zorganizovali na za-
čátku září. Byl to jeho 12. ročník. Mezi šestašedesáti účastníky byli 
i 3 lektoři ze Slovenska. Soustředění bylo velmi požehnané a lektoři 
se mohli inspirovat a načerpat povzbuzení do nového školního roku. 
Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit letos, máme dobrou zprávu, že za 
rok chystáme soustředění potřinácté!
Reakce účastníků:

„Právě jsem se vrátil z třídenního soustředění lektorů, které pořádá 
Nadace Mezinárodní potřeby, a cítím se motivován a povzbuzen 
mnohým vzděláváním, ale i osobními rozhovory a sdílením dobré 
praxe.“

„Programy byly velmi konkrétní a praktické.“
Do přátelské atmosféry soustředění můžete nahlédnout na našich 
internetových stránkách www.mezinarodni-potreby.cz, kde v části 
Minulé projekty a akce – Soustředění lektorů 2016 - reportáž na-
jdete řadu fotografií a krátký videosestřih.

Střípky z přednášek lektorů
Karla Mihatschová
V jedné sedmé třídě jsem s žáky strávila celkem 6 hodin. V této 
třídě je několik dětí ze sociálně slabých nebo i neúplných rodin. 
V hodinách se projevují především kluci, kteří často téma „shodí“, 
všechno komentují, všechno berou na lehkou váhu. Působí povrch-
ně, bez většího zájmu o nějaké hlubší diskuze. Když jsme měli téma 

„Image nebo charakter“, objevovali jsme se třídou znaky vnitřní krá-
sy a mluvili o tom, jak se prakticky může projevit. Třída se zklidnila 
a najednou se hlásí i jeden ze „zlobiváků“ a k mému překvapení 
povídá něco o tom, jak mu druhý divočejší spolužák dal pro jeho 
sestru plyšáka, co dostal jako nevhodný vánoční dárek. Sestřička 
prý měla radost… – vypráví to se studem, jako by se v té chvíli vlast-
ně nechtě přiznával k tomu, jak se ho dotýká, když někdo nezištně 
udělá něco dobrého pro druhého. Po zbytek hodiny je třída v klidu, 
vážně diskutuje a přemýšlí.
Moc mě potěšilo, když mi třeba v jedné třídě, kde jsme probírali 
problematické vztahy se spolužáky, na příštím setkání děti řekly, že 
jim naše předchozí setkání pomohlo: jedna dívka řekla, že našla 
odvahu promluvit s rodiči o jednom problému ve škole a ten se 
začal řešit. Další se svěřila, že už ví, jak se chovat ke spolužákovi, 
který jí nevhodným způsobem projevoval svůj zájem…

Karla Mihatschová si s mladými rozumí.

Michal Malina
Nedávno mi ze základní školy, kde mívám besedy, napsal jeden 
chlapec, který má problém s alkoholem: „Dobrý den, chtěl bych 
vás znovu požádat o pomoc, měl jsem kvůli alkoholu další problém 
a prostě mi nejde přestat. Kvůli alkoholu jsem přišel o vše, co jsem 
měl rád. Blíží se Silvestr a myslím, že víte, co to pro mě znamená. 
Rád bych se zeptal, jestli byste si neudělal čas.“
Tento kluk dělá vrcholově krasobruslení a od 5. třídy začal z frajeřiny 
pít s kluky. Dnes v 8. třídě pije láhev „tvrdého“ denně. Neuvěřitelný 
příběh. Bylo skvělé, že jsme se mohli potkat a mluvit o všem v jeho 
životě. Domluvil jsem mu také poradenství v Teen Challenge (or-
ganizace, která pomáhá závislým), kde jsme společně byli. Jsem 
s ním v kontaktu a jeho současná situace je lepší.

http://mezinarodni-potreby.cz/
http://mezinarodni-potreby.cz/minule-projekty-a-akce/soustredeni-lektoru-2016-reportaz
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Michal Malina při besedě

Ivo Neuvirt
Ohlasy studentů:

„Přednáška se mi velice líbila a vážně mě zaujalo její téma i to, jak 
to pan Neuvirt uměl podat. Myslím, že téma ‚Sex, AIDS, vztahy‘ bylo 
aktuální a dozvěděla jsem se mnoho nového. Byla jsem docela pře-
kvapená, jak otevřeně dokázal hovořit zrovna o takovém tématu. Ale 
rozhodně to bylo skvělé. Určitě bych doporučila všem, aby uslyšeli 
tyto důležité informace, jako dneska my.“

„Přednáška se mi moc líbila, byla poučná a zajímavá. Klidně bych 
přidala hodinu dvě navíc, abychom probrali všechno a lektor měl 
dost času povědět vše, co chce. Jinak, lektor byl velice příjemný, 
otevřený a vtipný. Získala jsem mnoho informací, a to změnilo můj 
pohled na tyto věci. Přednášku bych určitě vřele doporučila příš-
tím deváťákům.“

Ivo Neuvirt na dětském táboře s westernovou tématikou

„Beseda se mi líbila, byla přínosná. Hodně jsem se dozvěděla a ně-
které věci mě i šokovaly. Pan Neuvirt byl super a svým projevem 
zaujal asi všechny. Rozhodně bych to doporučila, ale mělo by se 
to udělat už v 8. třídě.“

Radek Hejret
Hodnocení učitelů:

„Dovolte, abych Vám velmi poděkovala za dnešní dvě přednášky 
pro naše žáky. Mám velmi pozitivní reakce od učitelů a žáků, kteří 
byli tak potichu proto, že velmi pečlivě naslouchali a intenzivně 
a s uvědoměním vnímali. Opravdu velké díky a těším se na další 
spolupráci.“

„V úterý se studenti v aule gymnázia zúčastnili zajímavé přednášky 
o historii judaismu, křesťanského a islámského náboženství, o pro-
blémech náboženských sekt a současného islámu a Islámského 
státu. Přednášející pan Radek Hejret svými vědomostmi, přehledem 
o současné politické situaci na východě a rétorikou natolik oslovil 
a zaujal naše studenty, že se následná beseda přenesla i mimo 
čas vyučování. Studenti si nejen doplnili a rozšířili své vědomosti 
z hodin dějepisu a základů společenských věd, ale byly jim zodpo-
vězeny i otázky k daným tématům. Sto osmdesát minut přednášky 
a besedy s panem Hejretem bylo přínosných. Děkujeme.“

Radek přináší mladým srdečný zájem a touhu předat důležité 
hodnoty.

Pavel Kotouček
Ohlasy od učitelů:

„Už jsme na naší škole několikrát měli programy od Vás a děti byly 
vždy velmi spokojené, naposledy to byl program Kyberšikana pro 
6. a 7. ročník v prosinci před Vánocemi. Váš program měl opravdu 
velký úspěch, děti jej hodnotily známkou ‚number one‘ (jejich slovy). 
Společně jsme si potom ještě dělali výstupy k tomuto programu.“

Pavel Kotouček se svými kolegy ve volnočasovém klubu
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novinky, události a inFormace Z naší kanceláře

Vánoční sbírka bude i letos!
Jako každoročně, i letos připravujeme pro 
naše současné či minulé dárce, partne-
ry a zájemce o naši činnost sbírku, která 
obvykle trvá přes celé Vánoce až do kon-
ce ledna příštího roku. Jakmile budeme 
mít kompletní informace, vystavíme je na 
internetové stránky www.mezinarodni-po-
treby.cz.

Nová zaměstnankyně
Náš tým se rozrostl o Mgr. Janu Brdíčkovou, která u nás pracuje 
jako administrativní pracovnice na částečný úvazek. Jana přišla 
v pravou chvíli, kdy s rostoucí činností nadace už delší dobu vy-
pomáhali někteří externí brigádníci. Vypomáhá s administrativou 
v obou hlavních programech nadace, pomáhá s péčí o interneto-
vé stránky, zpracovává základní informace o dětech ze zahraničí 
i o dárcích jejich podpory a další.

Odečtěte si dary za rok 2016 od základu daně
Dary naší nadaci si dárci mohou podle zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, odečíst od základu daně. Stát jim vrátí část od-
vedených daní a tím je zvýhodňuje. Minimální uplatnitelný dar pro 
fyzické osoby je celkově 1000 Kč za rok (může to být např. i pět 
potvrzení od různých organizací po 200 Kč). K prokázání skuteč-
nosti, že jste poskytli dar, neslouží darovací smlouva, ale potvrzení 
přijatých darů. To rozesíláme ve 2. polovině ledna automaticky 
všem dárcům, na které máme kontakt (pokud jste nám nesdělili, 
že potvrzení nepotřebujete). Jste-li manželé a máte společné jmění 
manželů, může být potvrzení vystaveno na oba najednou a uplatnit 
je může kterýkoliv z Vás nebo oba poměrnou částí.
Změny ve svých údajích za účelem potvrzení nám prosím sdělte 
nejpozději do 10. ledna 2017. Poté už nebude možné přesouvat 
dary mezi osobami-příjemci potvrzení a zpětně měnit již vydané 
potvrzení.

Dobromat – pomáhejte nám zadarmo při nákupech 
na internetu
Podobně jako čím dál známější služba GIVT (více najdete vpravo) 
funguje také Dobromat, který se do vod českého internetu rozší-
řil ze Slovenska. Princip je jednoduchý – nákupem na některých  
e-shopech můžete podpořit Vámi vybranou neziskovku a nestojí 
Vás to ani haléř navíc.
Internetové obchody mají s Dobromatem dohodu, že předem dané 
procento z nákupu věnují neziskovkám. Jde o stále oblíbenější způ-
sob pomoci a obchodů, které se do ní zapojují, přibývá. Dobromat 
nabízí jednoduchý doplněk do internetového prohlížeče. Ten si 
zdarma nainstalujete a pak už nemusíte na nic myslet.
Jakmile přijdete na stránky e-shopu, který s Dobromatem spolu-
pracuje, doplněk v prohlížeči Vás na to upozorní a rovnou Vám 
nabídne možnost nákupem podpořit Vámi vybranou neziskovku. 
Nemusíte kvůli tomu ani opouštět stránky e-shopu.

Dobromatem nyní můžete podpořit i Nadaci Mezinárodní potřeby. 
Stáhněte si doplněk do prohlížeče a nakupujte s dobrým pocitem, 
že nám pomůže Vaše útrata přes Dobromat.

Podpořte nás přes GIVT.cz
Provedete-li své nákupy na internetových obchodech přes portál 
GIVT.cz, a zvolíte-li, že chcete nákupem podpořit právě nás, Nadaci 
Mezinárodní potřeby, nezaplatíte nic navíc. Poté budete přesmě-
rováni na vybraný e-shop a můžete provést nákup, jak jste zvyklí.
GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu nezis-
kových organizací. E-shop za Váš nákup zaplatí provizi portálu GIVT.
cz, který nám dá část této sumy.

Přispíváte nám, ale nedostáváte od nás žádnou 
odezvu?
Za jakýkoliv dar jsme každému velmi vděční. S dárci, na které máme 
kontakt, rádi komunikujeme zasíláním našich materiálů – může se 
jednat o tento zpravodaj (vytištěný nebo elektronický) nebo výroční 
zprávu a potvrzení přijatých darů. Nemáme-li Vaše kontaktní údaje, 
nemůžeme Vám nic z toho poskytnout. Zasíláte-li nám dary poštov-
ní poukázkou typu A („složenkou“), důvodem naší chybějící odezvy 
je to, že od České pošty nedostáváme ústřižek Vaší složenky, kam 
jste vyplnili své jméno a adresu. Ten si pošta vždy ponechává. My 
dostaneme jen informaci na bankovním výpisu, podle nějž nám 
Váš dar přichází z účtu České pošty. A pokud jste na složenku do 

„zprávy pro příjemce“ napsali své jméno, my ho v bankovním výpisu 
sice v detailech transakce najdeme, ale bez adresy a téměř vždy je 
více či méně zkomoleno (ze složenky ho zřejmě přepisuje automat). 
Jsme vždy velmi rádi, když se nám ozve pro nás dosud „neznámý“ 
dárce a sdělí nám své kontaktní údaje, čímž se od nás může doví-
dat více o naší činnosti.

Jednoznačné určení dárce – spec. symbol Vašich darů
Přispíváte-li na naši činnost, jsme Vám velmi vděční. K přesnému 
určení, o kterého dárce se jedná, nyní každému dárci přidělujeme 
specifický symbol. Je to číselný identifikátor, které je pro každého 
z našich dárců speciální.
Změna se netýká variabilních symbolů plateb, kterými se rozlišuje 
účel, na nějž je darovaná částka určena.

http://mezinarodni-potreby.cz/
http://mezinarodni-potreby.cz/
https://dobromat.cz/
https://givt.cz/
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Příklad:
Pan Karel Novák nám chce zaslat dary na „Fond programu Zdra-
vá mládež“ a na „Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby“. Od 
nás si vyžádá informaci, že jeho specifický symbol (jen jeho osobní 
číselný identifikátor) je 4621.

Do příkazů k platbám nebo na složenky vyplní tyto údaje:
•	 dar na „Fond programu Zdravá mládež“: variabilní symbol 350, 

specifický symbol: 4621,

•	 dar na „Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby“: variabilní 
symbol 201, specifický symbol: 4621.

Jeho známý Jan Svoboda by také nadaci rád přispěl na stejné 
účely. Variabilní symboly použije stejné, ale neměl by použít spe-
cifický symbol Karla Nováka, nýbrž ten, který přidělíme jen jemu 
(což bude 4918). 
Chcete-li se stát našimi dárci anebo neznáte-li Váš nový specifický 
symbol, rádi Vám jej sdělíme, když nám napíšete na nadace@mezi-
narodni-potreby.cz, příp. Vám na vyžádání zašleme předtištěné slo-
ženky určené jen pro Vás osobně s již vyplněným spec. symbolem. 
Pravidelným dárcům programů „Dálková adopce PLUS®“ a „Pod-
pora studia biblických škol Nepál“ sdělíme nový specifický symbol 
sami osobním dopisem během nejbližších měsíců.

variaBilní symBoly pro peněžité dary

Účel daru Var.  
symbol

Fond programu Zdravá mládež 350
Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby 201
Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí 11
Podpora Evangelikálního teologického  
semináře

200

Podpora Křesťanské misijní společnosti 250
Podpora práce administrativní pracovnice  
Jany Brdíčkové

19

Podpora práce administrativního pracovníka 
Jiřího Kubáta

18

Podpora práce koordinátorky Elišky Zeiskové 17
Podpora práce projektové manažerky  
Daniely Horáčkové

16

Podpora práce výkonného ředitele  
Petra Horáčka

15

Správa (provoz) nadace 10

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 tlačítka platební brány PayPal nebo formuláře  
Darujme.cz na titulní stránce 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.

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

http://mezinarodni-potreby.cz/
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

