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ČERSTVÉ ZPRÁVY
NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY

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

jaro 2017

Zprávy Z podporovaných Zemí

Milí dárci a partneři,

zdravíme všechny příznivce a dárce Nadace Mezinárodní potřeby 
(NMP) s naším jarním vydáním tohoto zpravodaje. Děkujeme Vám, 
že se mnozí podílíte na lepším životě pro chudé děti v zahraničí 
či na službě lektorů přinášejících zdravé životní hodnoty mladým 
do škol v naší zemi.
Rád bych Vám přiblížil událost z návštěvy našich lektorů progra-
mu Zdravá mládež, která v něčem zrcadlí historii a sílu této práce. 
Martin Stavjaník působí s podporou NMP ve Zlíně a okolí nepře-
tržitě od září 2001. Navštívil jsem jeho přednášku na Střední gas-
tronomické škole, kterou kdysi sám studoval. Své lektorování totiž 
začínal jako obyčejný kuchař! Díky vytrvalé práci a dálkovému stu-
diu se dnes stal jednou z nejrespektovanějších autorit mezi lektory 
a člověkem s širokým uznáním u odborné veřejnosti. Při pohledu 
na něj byste to však nemuseli poznat: na přednášky přichází v tričku 
a mezi studenty se pohybuje jako jeden z nich, jako starší brácha. 
Studenti byli mile překvapeni, když zjistili, že Martin tu také studo-
val, a když zavzpomínal na některé z učitelů, kteří na škole dosud 
učí. Mou reportáž z této přednášky najdete na našich internetových 
stránkách v části Zdravá mládež v ČR – Z přednášek lektorů – Mar-
tin Stavjaník, prosinec 2016. Je tam též krátké video, kde Martin 
prostým způsobem povzbuzuje posluchače k odpovědnosti v jejich 
partnerských vztazích. Tento fakt ve zkratce shrnuje jedno z velkých 
poselství programu Zdravá mládež.
Po mé loňské návštěvě Bangladéše a severní Indie jsme vyvinuli 
úsilí na rozšíření podpory pro obě navštívená místa. Máme radost, 
že nám opravdu přibylo dárců pro děti. Zároveň se nám zatím ne-
podařilo získat dárce pro ohrožené děti z dětského domova Savar 

v Bangladéši (více o tomto projektu se dočtete na str. 2). Podporou 
těchto dětí se dotýkáte životů těch, kdo byli na samém dně spole-
čenského postavení a bez životních šancí. Není výjimkou, že v ži-
votě dětí z tohoto domova dojde k naprostému obratu a nakonec 
dosáhnou výborného vzdělání, včetně vysokoškolského.
Přejeme Vám příjemné počtení těchto Čerstvých zpráv!

Váš Mgr. Petr Horáček,
výkonný ředitel NMP

Chudá rodina ze severoindického Dehradunu

Bangladéšské děti ve škole, kterou provozuje International Needs 
díky podpoře dárců.

V současnosti žije na světě okolo 1,4 miliardy lidí v extrémní chu-
době. Přes 800 miliónů lidí nemá dostatek jídla. 750 miliónů lidí 
postrádá adekvátní přístup k čisté pitné vodě. Míra negramotnosti 
ve světě pomalu klesá, stále však činí 14 %.

Více než 200 milionů dětí je nuceno pracovat místo toho, aby cho-
dily do školy, a jsou tak v dospělosti odsouzeny stát se negramotnou 
a nekvalifikovanou pracovní silou.

Dárci Nadace Mezinárodní potřeby se stávají součástí řešení tam, 
kde je nouze. Dětem do programu Dálková adopce PLUS® 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.

https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/z-prednasek-lektoru/martin-stavjanik-prosinec-2016
https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/z-prednasek-lektoru/martin-stavjanik-prosinec-2016
https://www.youtube.com/watch?v=qbUfgUPkkng
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Z Bangladéše

Z dálkové adopce
Dětský domov Savar – darujte vzdělání a duchovní 
hodnoty

Tyto dívky vyrůstají v dětském domově Savar.

Od léta 2016 umožňujeme podporu konkrétních děvčat v dětském 
domově Savar v bangladéšském hlavním městě Dháka. Zatím se 
nám žádný dárce k této podpoře nepřihlásil, snad proto, že v tomto 
projektu je plná podpora vyšší než v „běžné“ dálkové adopci, totiž 
2 820 Kč měsíčně. Umožňujeme však, aby se na podpoře jednoho 
dítěte podíleli (nezávisle na sobě) až tři dárci částečnou podporou 
ve výši 940 Kč měsíčně. Věříme, že podpora tohoto projektu má 
opravdu smysl.
Mnoho dětí je z rodin, které konvertovaly od islámu ke křesťanství. 
Takové rodiny se dostávají do velkých potíží – rodiče obvykle oka-
mžitě přicházejí o práci. Až 70 % dívek v tomto domově pochází 
z křesťanských rodin.
Vzdělání až do středoškolské úrovně probíhá přímo v dětském do-
mově. Pro dívky pocházející z těch nejnuznějších poměrů z různých 
míst z celé země by jinak nebylo vůbec dostupné. V roce 2016 v do-
mově žilo 190 děvčat a z nich 17 úspěšně složilo státní postupové 
zkoušky v 5. třídě, 16 dívek v osmé třídě a devět dívek dokonce závě-
rečnou zkoušku v 10. ročníku. Otevírá se jim tak možnost studovat 
na vyšších středních školách a poté i na univerzitách!
Jak dívky v domově Savar žijí? Po probuzení, ranní modlitbě, úklidu 
a snídani se věnují studiu. Odpoledne pak obvykle sportují. Uči-
telé pro dívky vedou také odpolední kroužky – je zde výuka práce 
na počítači, jeden učitel vyučuje kurzy šití, které jsou otevřené i pro 
veřejnost, dívky navštěvují i výuku současného tance. Televize je 
k dispozici dvakrát do týdne ve večerních hodinách.
Dívky v domově dostávají každý den nutričně vyváženou stravu, za-
jištěna je i lékařská péče ve speciálním zdravotním středisku, při-
čemž náklady spojené s léčbou hradí domov.
Celý tento komplexní program podpory včetně materiální údržby 
pochopitelně není levný, přestože ubytování je velice skromné. To 
si můžete prohlédnout na našich webových stránkách v části Kde 
pomáháme – Projekty v zahraničí – Více o Bangladéši – Reportáž 

z návštěvy Bangladéše (odstavec „Dětský domov pro sirotky a ohro-
žené děti Savar“).
O dívky se v domově stará personál v počtu 20 lidí. A projekt se 
dál rozvíjí: loni tu našlo svůj nový domov dalších 34 dívek. Najde 
některá z nich podporovatele i u nás?
Darovat těmto dětem podporu můžete i Vy prostřednictvím progra-
mu Dálková adopce PLUS®: navštivte naše internetové stránky, část 
Dálková adopce – Děti k dálkové adopci – Ohrožené děti z dětské-
ho domova v Bangladéši.

Pomozte Dipě z dětského domova, která nemá dárce 
Dipa Halder je osmileté děvče. Nemá 
žádné sourozence. Její otec je fyzicky 
slabý, a proto nemá žádné zaměstná-
ní. Matka je mentálně postižená. Jsou 
odkázáni na pomoc příbuzných a žijí 
ve velké nouzi. Nejsou schopni zajis-
tit základní potřeby pro celou rodinu 
a nemohou Dipu posílat do školy. Pro-
to mají velikou radost, že Dipa může 
bydlet v křesťanském dětském domově 
Savar, který provozuje IN. Děti zde do-

stávají plnou péči a vzdělání až do dokončení základní školy. Poté 
mohou studovat na středních školách a nadále bydlet v domově, 
dokud se neosamostatní. 
Rodiče Dipy žijí u příbuzných v jižní části Bangladéše, 350 km 
od dětského domova Savar. Společně bydlí v jediné místnos-
ti v chatrči z bambusu, listí a plechu. Rodina je křesťanská. 
Dipa si ráda hraje s panenkami. Pomáhá s přáteli uklízet učitelův 
kabinet. Jejím nejoblíbenějším předmětem je bengálština. Chodí 
do školky, která je součástí dětského domova. Děti v Bangladéši 
se ve školce učí věci, které české děti probírají až v 1. třídě, školka 
je tedy pro ně nutností. 
Najde-li své dárce, bude se jí moci dostat plného zaopatření a zlep-
ší se i na evropské poměry velmi prosté prostředí, ve kterém děti 
v domově žijí.
K podpoře Dipy nebo dalších dvou děvčátek s podobným osudem 
se můžete přihlásit na našem webu v části Dálková adopce – Děti 
k dálkové adopci – Ohrožené děti z dětského domova v Bangladéši.

Sadia získala v dětském domově naději na lepší život
„Když mi bylo pět let, můj otec váž-
ně onemocněl,“ vypráví Sadia, dív-
ka z Bangladéše. „Moje matka byla 
zoufalá, protože se sama nedokázala 
postarat o mě a mé dva sourozence. 
Pak se však ukázala možnost, abych 
šla bydlet do dětského domova Savar, 
a opravdu mě tam přijali. Měli jsme 
tam jídlo, bydlení a vzdělání. Všich-
ni zaměstnanci nás s láskou a péčí 
vychovávali, jak nejlépe mohli. Díky 
tomu si tam nové děti snadno zvykly. 
V místní škole nás učitelé moudře učili. 
V domově jsem vyrostla a dostalo se mi 

Sadia dosáhla v ži-
votě úspěchu díky 
dětskému domovu 
Savar.

https://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-bangladesi/reportaz-z-navstevy-bangladese
https://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-bangladesi/reportaz-z-navstevy-bangladese
https://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-bangladesi/reportaz-z-navstevy-bangladese
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/ohrozene-deti-z-detskeho-domova-v-bangladesi
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/ohrozene-deti-z-detskeho-domova-v-bangladesi
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/ohrozene-deti-z-detskeho-domova-v-bangladesi
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/ohrozene-deti-z-detskeho-domova-v-bangladesi
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tam dobré výchovy. Nyní pracuji jako zdravotnice na státní zdravotní 
klinice a čtvrtým rokem studuji politické vědy. To vše bylo možné 
jen díky International Needs.“
To je jen jeden z mnoha příběhů dětí z dětského domova Savar, 
které neměly naději, ale díky podpoře zahraničních dárců mohly 
dostat šanci.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Matthew navštěvuje potřebné doma
V Bangladéši podporujeme od roku 2016 také Matthewa, terénní-
ho pracovníka místní organizace IN. Jeho prací je zejména navště-
vovat rodiny v jejich domovech. Ve své zprávě píše: „Za poslední 
tři měsíce jsem v této oblasti navštívil přes 80 domácností. Mluvil 
jsem s lidmi a když chtěli, také jsem se s nimi modlil. Chodím 
i za nemocnými, povzbuzuji je a nabízím modlitby za uzdravení.“
Matthew tak utváří důležitý kontakt s lidmi, kterým IN slouží, a při-
tom vidí, v jakých podmínkách jednotlivé rodiny žijí.

Z Filipín
Kontroverzní prezident budí obavy
I ve druhém pololetí prvního roku své vlády budí filipínský prezident 
Rodrigo Duterte emoce a obavy. Jeho kontroverzní boj proti dro-
govým dealerům a drogově závislým si vyžádal tisíce životů, a to 
mnohdy bez řádného vyšetřování a soudu. Není jasné, zda bylo 
toto tažení zneužito k odstranění odpůrců. Tisíce lidí protestovaly 
v únoru 2017 proti prezidentovým praktikám a varovaly před hroz-
bou diktatury.

Z dálkové adopce
Nová miniknihovna pro děti v oblasti Santa Rosa
Také díky dárcům dálkové adopce je nově zpřístupněna miniknihov-
na a centrum služeb v oblasti Santa Rosa. Nachází se poblíž místní 
církve a školy i děti to velmi uvítaly. Miniknihovna je velkou pomocí 
pro studenty, kteří potřebují učebnice a jiné studijní materiály. Nyní 
k nim budou mít usnadněný přístup. Naši kolegové na Filipínách 
se snaží zřídit tyto miniknihovny v každé oblasti, kde působí, aby 
dětem mohli poskytnout lepší prostor ke studiu.

Vánoční oslavy pro děti z dálkové adopce

Filipínské děti s vánočními dárkovými balíčky, které mohou dostá-
vat jen díky podpoře dárců.

Každý rok se koná vánoční oslava ve všech oblastech, kde IN or-
ganizuje dálkovou adopci. Podporované děti mohou díky podpoře 
dárců každoročně dostat nejen balíčky s jídlem, které pak často 

tvoří štědrovečerní hostinu v jejich rodinách. V rámci podpory do-
stávají také finanční příspěvek, za který si mohou pořídit slavnostní 
oděv na vánoční oslavy. Oslav vánočních svátků absolvuje každé 
dítě několik – například ve škole, v církvi či ve svém bydlišti. Mít 
na oslavu slavnostní oděv se považuje za samozřejmost a pokud si 
to chudí lidé nemohou dovolit, buď se oslav raději neúčastní, nebo 
se musí držet na okraji. Finanční příspěvek na vánoční oděv je tak 
pro děti i jejich rodiny každoročně cennou pomocí.

Smutná událost v International Needs 
Paní Josephine San Jose, oblastní koordinátorka dálkové adopce 
v oblasti Balubad, zemřela na podzim 2016 na následky komplikací 
po zápalu plic. V IN Filipíny dříve zastávala funkci hlavní vedoucí 
dálkové adopce a v posledních letech byla oblastní koordinátorkou. 
Mezi chudými Filipínci v oblasti Balubad byla velmi oblíbená. Děti 
jí říkávaly „tetička Osie“ a takto jsme ji oslovovali i my. Po mnoho 
let byla nedílnou součástí práce našich kolegů na Filipínách i naší 
práce v programu dálkové adopce. Do programu přinášela zejména 
srdečný zájem a lásku k dětem. 
Její ztrátu naši kolegové výrazně pocítili a museli rychle vyřešit 
zajištění hladkého průběhu programu v této oblasti. Práci oblast-
ního koordinátora po Osii prozatím převzal Elvin Maurillo, který jí 
pomáhal již dříve.

Sledujte 
naše videa
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Pomozte nadané Melanii dokončit vysokou školu
Melanii bude letos 19 let a studuje 
druhý ročník bakalářského programu 
v oboru masmédia a masová komuni-
kace. Je to zodpovědná a společen-
ská dívka, ráda by se stala například 
reportérkou. Bakalářské studium má 
dokončit už za dva roky, na jaře 2019. 
Je z křesťanské rodiny a má šest souro-
zenců. Rodina žije v chudinském slumu 
nedaleko Manily. 

Protože je studium na filipínských univerzitách poměrně drahé, 
na podporu Melanie se skládali tři různí dárci. Nyní jeden z nich 
podporu ukončil, a proto pro Melanii hledáme nového dárce část-
ky 850 Kč měsíčně. Chcete-li podpořit tuto talentovanou slečnu, 
můžete se k její podpoře přihlásit na našich webových stránkách 
v části Dálková adopce – Děti k dálkové adopci – Děti z Filipín.
Pokud si ji na našem webu vyhledáte, můžete se v článku o ní po-
dívat na krátké video z roku 2015, ve kterém Melanie a další děti 
hovoří se zástupci naší nadace, Petrem Horáčkem a Jaroslavem 
Plevou, kteří tehdy Filipíny navštívili.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Služba křesťanů ve vězení
Kazatel Joselito Apoya věnuje mnoho energie práci s vězni. Mimo 
jiné je učí pracovním dovednostem a výrobě sladkostí, které násled-
ně lidé z Joselitovy církve prodávají. Výtěžky této práce pomáhají 
uvězněným k pokrytí nutných potřeb. 
Ve vězení je mnoho lidí, kteří byli závislí na drogách a někteří byli 
zapleteni i do obchodu s drogami. Bývalá učitelka se dostala na šik-

mou plochu pod vlivem životního partnera, který byl narkomanem. 
Díky křesťanské práci ve vězení mohla nyní začít znovu. Dokonce 
ji nečekaně a předčasně propustili, takže se mohla vrátit ke svým 
čtyřem dětem. 
Ve své poslední zprávě Joselito píše, že během roku sloužili celkem 
pěti stům mužů a žen, kteří měli co do činění s drogami a rozhodli 
se začít znovu. 
Tato služba není pochopitelně snadná a za každého, kdo začíná 
nový život, se věřící modlí a dle situace mu i prakticky pomáhají. 

Vláda pověřila křesťany osvětou pro chudé lidi
Filipínská vláda zahájila vzdělávací projekt, ve kterém spolupracuje 
s křesťanskými kazateli. Pověřila je, aby pořádali vzdělávací seminá-
ře pro chudé lidi na témata jako rodičovství, živobytí, hospodaření 
s financemi a podobně. Cílem je zlepšit životní úroveň chudých 
rodin. Do projektu se zapojil také kazatel Francisco Bonito, pod-
porovaný z ČR. Z jednoho z takových setkání nám poslal fotografii.

Ze semináře

Z indie

Měnová reforma vyvolala chaos
Indie prošla v posledním pololetí razantní měnovou reformou. Potí-
že způsobila zejména nedostatečná příprava. Indické úřady ze dne 
na den zrušily platnost dvou nejvyšších bankovek. Změnu měla vy-
řešit nová vyšší bankovka, která se však nestihla vydat.
Lidé si tedy museli urychleně vyměňovat peníze v bankomatech 
či ukládat v bankách. Když nižší bankovky v bankomatech došly, 
zavládl chaos. Ve frontách před bankami docházelo ke rvačkám 
a lidé si nevěděli rady. 
Hlavním motivem vlády pro tuto změnu byl boj s korupcí a daňový-
mi úniky – každý, kdo se pokusí vyměnit či uložit do banky nápadně 
velký obnos peněz, se octne v hledáčku daňových úřadů. Vláda si 
navíc slibuje, že tím občany motivuje k používání bankovních účtů, 
což je jinak v Indii zatím neobvyklé. Tento první krok měnové refor-
my by měl být následován dalšími, aby došlo k zamýšlenému efektu. 
Teprve čas ukáže, zda bude snaha vlády úspěšná.

Indie přitvrzuje postup vůči křesťanským neziskovkám
V posledních letech indická vláda odebrala mnoha neziskovým or-
ganizacím licenci, která je opravňovala k příjmu finančních darů 
ze zahraničí. To se stalo i jedné z největších křesťanských chari-
tativních organizací Compassion International, která tuto licenci 

v Indii ztratila 9. března 2017. Tato americká organizace byla do-
sud největším zahraničním sponzorem Indie, kde 48 let pomáhala 
desítkám tisíc dětí a její roční příspěvek Indii byl 45 milionů dolarů.
V pozadí této okolnosti je silný ideologický tlak vládnoucí Indické li-
dové strany (Bharatiya Janata Party, BJP), která v roce 2014 získala 
překvapivou většinu 31 % hlasů v parlamentních volbách. Strana je 
propojena se silným a agilním patriotickým hnutím Bharatiya Jana 
Sangh, které bylo v novodobé historii již třikrát zakázáno (poprvé 
po vraždě vůdce Mahátmy Gándhího v roce 1948). 
Vláda tvrdě postupuje proti aktivitám, o kterých usoudí, že jsou 
proti zájmům Indie. Svůj postup odůvodňuje obavou, že finanční 
prostředky jsou použity ke konverzi lidí.
Také v jiných asijských zemích vnímáme vůči křesťanským organiza-
cím tlaky, které bývají spojeny s nacionalismem a hinduismem. Po-
dobné prvky se objevují rovněž v současném vývoji politické scény 
v Nepálu – podrobnosti se dočtete i v těchto Čerstvých zprávách. 
Děti (ani jejich rodiny) podporované prostřednictvím naší nadace 
nejsou žádným způsobem nuceny opustit své náboženství, pou-
ze jsou seznámeny s křesťanským učením a principy. Rodiče vědí, 
že podpora přichází od křesťanské organizace. Není na ně vyvíjen 
tlak, aby kvůli přijetí podpory změnili své náboženství.

https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-filipin
https://www.youtube.com/watch?v=q4tASdlesyg
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Z dálkové adopce
Rozvoj adopce indických dětí dělá radost
V posledních měsících jsme s potěšením sledovali, že noví zájem-
ci o dálkovou adopci si k podpoře rádi vybírají děti z Indie. Rozvoj 
dálkové adopce v severoindickém Dehradunu přináší mimořádnou 
radost nám i našim indickým kolegům. 
Pro děti z Indie totiž potřebujeme častěji využívat rezervní fond naší 
nadace, z nějž podporujeme děti, které nemají dárce. Z každého 
nového dárce indických dětí se proto radujeme dvojnásob. Někte-
ré děti najdou dárce rychle, ale jiné čekají opravdu velmi dlouho. 
Po tuto dobu podporujeme děti bez dárce z omezeného rezervního 
fondu NMP. Jinak by se totiž mohlo stát, že jedno dítě by dlouho 
čekalo na podporu, zatímco dítě sousedů, které bylo přijato do pro-
gramu podpory mnohem později, by získalo dárce a podporu hned. 
Většina podpořených indických dětí pochází z jedné komunity a ro-
diny se navzájem dobře znají. 

Maminka s dcerou v severoindickém Dehradunu

Podobné situace by vyvolávaly napětí a snažíme se jim takto před-
cházet. I proto máme na www.mezinarodni-potreby.cz méně in-
dických dětí – snažíme se totiž, aby nejprve našly dárce tyto děti 
z webu, než přijmeme další. Jakmile dítě podporované z rezervního 
fondu získá svého osobního dárce, můžeme své rezervy šetřit či je 
věnovat dalším potřebným dětem.

Pro Sangeetu je dárce nejdůležitější hned po rodičích 
Sangeeta z Indie dokončila střední školu loni díky dlouhodobé pod-
poře české dárkyně. Nyní již pracuje v obchodě s oblečením a svým 
příjmem pomáhá svým rodičům a bratrům. V posledním dopise své 
dárkyni vyjádřila velkou vděčnost: 

„Nikdy na Vás nezapomenu. Za celou 
moji rodinu Vám děkuji. Bez Vaší po-
moci bych nemohla vystudovat střední 
školu, protože mí rodiče na to neměli 
peníze. Navždy Vám budeme vděční. 
Pokud můžete, prosím pošlete mi fot-
ku Vás a Vaší rodiny, abych Vás moh-
la vidět a ukázat ostatním, že Vy jste 
byla v mém životě nejdůležitější hned 
po mých rodičích.“
Vzdělávání dívek v Indii zatím není tak 

obvyklé. Naši kolegové v IN se proto snaží motivovat rodiny, aby 
posílaly děvčata do školy. Vzdělání jim totiž zajistí lepší vyhlídky 
a jejich budoucnost již nebude záviset pouze na tom, zda se dob-
ře vdají.

Studenti biblických škol v Indii
I Vy se můžete radovat z nových služebníků pro Nepál
Na růstu církve v Nepálu se můžete podílet ze svého domova, a to fi-
nanční podporou studentů biblických škol. Studenti tří teologických 
univerzit jsou většinou nepálské národnosti, ale studují na školách 
v Dehradunu v severní Indii. Proto je tento projekt zařazen pod Indií. 
V Nepálu zatím dobré teologické školy nejsou; křesťanství tam bylo 
po dlouhou dobu mimo zákon. 
Po ukončení studia se absolventi většinou vracejí do Nepálu nebo 
k nepálské menšině v Indii, příp. v Bhútánu, jako kazatelé, evan-
gelisté, pracovníci v církvích, křesťanských školách nebo nezisko-
vých organizacích. Mohou tak sloužit svým lidem tím, co získali 
během studia.
Letos v květnu budou mít promoci další dva studenti podporovaní 
z České republiky.
Zároveň na své dárce čekají další tři studenti. Prosíme, ujměte se 
některého z nich. Zde uvádíme informace o jedné z potřebných 
studentek:

Shrijana Tiwari potřebuje dárce pro své studium
Shrijana vyrůstala v hinduistické rodi-
ně v Nepálu. 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 několi-
krát se pokusila spáchat sebevraždu. 
V roce 2011 dostala příležitost něko-
lik dní tlumočit a tam slyšela svědectví 
o Bohu. Uvědomila si, že ji Bůh milu-
je a stará se o ni. Začala tedy chodit 
do církve a přijala křest. V současnosti 
studuje 3. ročník bakalářského studia 

teologie na Nové teologické univerzitě. Studium by měla dokončit 
už na jaře 2018. Shrijana byla až dosud podporovaná z ČR. Jeden 
z jejích dárců však nemůže pokračovat v podpoře, takže Shrijana 
hledá nového dárce zbývajících 1 100 Kč měsíčně. Je možná i čás-
tečná podpora 550 Kč měsíčně.
K její podpoře se můžete přihlásit na našich webových stránkách 
v části Další projekty – Nepálští studenti biblických škol – Nepálští 
studenti biblických škol čekají na podporu.

www.mezinarodni-potreby.cz
https://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/nepalsti-studenti-biblickych-skol/nepalsti-studenti-biblickych-skol-cekaji-na-podporu
https://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/nepalsti-studenti-biblickych-skol/nepalsti-studenti-biblickych-skol-cekaji-na-podporu
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Z nepálu

Nevládní organizace a křesťané pod tlakem
Nepálská vláda v poslední době schválila zákon zpřísňující kontro-
lu činnosti nevládních organizací, které musí z každého programu 
nově odvádět poplatek 1 % za dohled úřadů. Dohlížející komise vy-
žaduje velké množství dokumentů a prověřuje každý sektor nevládní 
organizace a každý z programů. Nevládní organizace musí navíc 
vládní komisi hradit náklady na provedení kontroly.
V posledních měsících také narůstají obavy a nejistota mezi křes-
ťanskými organizacemi, dětskými domovy a církvemi kvůli dalším 
krokům nové nepálské vlády. Od minulého roku nejsou Vánoce ofi-
ciálním svátkem. Podle některých zpráv jsou bezdůvodně zatýkáni 
křesťané. Zdá se, že vláda a někteří političtí vůdci se snaží křesťany 
odradit od jejich aktivit. Za tím vším jsou patrné snahy mnoha po-
litiků, aby se z Nepálu opět stala hinduistická země.

Z výtěžku sbírky postavili po zemětřesení druhý dům

Rodina před svým dočasným přístřeškem.

Nový domek je již téměř hotov.

V létě 2015 jsme vyhlásili sbírku na pomoc lidem v Nepálu s ob-
novou bydlení po ničivém zemětřesení. Díky Vám, kteří jste do ní 
přispěli, mohl být postaven již druhý domek. Stavební práce tradič-
ně zdržovalo období dešťů, velké nepálské svátky, období sklizně 
(kdy je obtížné najít stavební dělníky) či různá vládní nařízení, která 

komplikovala předání výtěžku sbírky. Našim kolegům se však poda-
řilo překážky překonat a tak již druhá potřebná rodina získala díky 
dárcům z ČR nové bydlení. Jde o rodinu dítěte podporovaného 
v programu Dálková adopce PLUS®. Tato rodina po zemětřesení 
bydlela v přístřešku na sousedově pozemku, avšak nyní bylo potře-
ba pozemek uvolnit. Rodina se díky podpoře rozhodla pro domek 
z cihel, který je nyní takřka hotov.

Z dálkové adopce
Dříve potřebovali pomoc, nyní pomáhají sami
Pracovníci IN Nepál zahájili absolventský program pro děti, které 
prošly dálkovou adopcí. V absolventském programu se setkává za-
tím 15–20 mladých lidí, kteří mohli získat vzdělání díky podpoře 
dárců. Plánují založit fond, ze kterého budou moci podporovat 
ostatní nepálské děti.

Po 18 letech podpory získal magisterský titul
Ujjwal z Nepálu je jedno z prvních dětí, 
se kterým nadace před mnoha lety za-
hajovala dálkovou adopci. Tehdy mu 
bylo 6 let. Je z křesťanské rodiny, má 
mladší sestru a jeho otec pracuje v círk-
vi. Dárci z ČR podporovali Ujjwala 18,5 
let a jejich podpora skončila loni, když 
Ujjwal úspěšně dokončil magisterské 
studium v oboru obchod. Jeho studijní 
výsledky byly často spíše průměrné, ale 
nevzdal se a dosáhl tohoto úžasného 

výsledku. Věrná podpora jeho dárců mu jistě byla velkou motivací 
k dokončení studia. V posledním dopise dárcům píše: 

„Budu navždy vzpomínat na Vaši pomoc, podporu a modlitby. Mod-
lím se, aby Vám Bůh víc a více žehnal.“
V současnosti podporu dalších nepálských dětí na vysokých ško-
lách z různých důvodů neumožňujeme, podporu tohoto chlapce 
jsme však nechali doběhnout až do zdárného konce. Tím spíše 
nás i dárce těší, že Ujjwal byl schopen náročné studium zvládnout 
a nevzdal to.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Nevšední růst křesťanství v Nepálu
Nepál je zemí s velmi silnou hinduistickou tradicí. Revoluční pro-
cesy v roce 2008 definitivně ukončily 239 let trvající éru jediné 
hinduistické monarchie. V Nepálu se však skrze místní věřící také 
neobyčejným způsobem rozšiřuje křesťanství, a to obvykle prostřed-
nictvím osobního kontaktu, nikoliv masových akcí. Zatímco v roce 
1950 nebylo známo, že by v Nepálu byli vůbec nějací křesťané, 
loňské velikonoční veřejné bohoslužby v centru Káthmándú se zú-
častnilo 30 000 lidí. 
Neznamená to však, že by hinduismus z Nepálu vymizel. Tlaky 
na navrácení výsadního postavení hinduismu přicházejí v posled-
ních letech i ze stran politické scény, kterou ovládají levicové stra-
ny (viz např. článek „Nevládní organizace a křesťané pod tlakem“ 
na této stránce).
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Křesťané se scházejí během hinduistických svátků
V říjnu probíhají v Nepálu několikadenní hinduistické slavnosti 
Dashain a Tihar. Terénní duchovní pracovnice Dambar píše: 

„Desetidenní svátek je příležitostí k tomu, aby se rodiny sešly. Každý 
den se koná nějaká rituální ceremonie. Mnoho lidí stráví dobu svát-
ků sázením, pitím, slavením a veselením. Během svátků je obětová-
no veliké množství zvířat. Spolu s věřícími naší církve jsme v největší 
den svátku uspořádali zvláštní setkání, při němž jsme se radovali 
ze společenství s Kristem a navzájem.“

Shromáždění v nepálské církvi.

Nepálští křesťané prospívají svým komunitám
Místní církve se věnují praktické pomoci pro komunitu. Paní Jasma-
ya z východního Nepálu informuje o uklízení ulic a navštěvování 
nemocných. Píše: „S úklidem ulic jsme začali v 6 ráno a skončili 

ve 13 hodin. Uklízelo 33 lidí z našeho společenství. Lidé v okolí byli 
velmi překvapeni. Nic jsme po nich nechtěli. Neměli jsme žádný 
jiný cíl, než prostě prokázat jim lásku. Byly to krásné chvíle.“
Jednou Jasmayu navštívila paní Rekha. Již 9 let měla vážné pro-
blémy s epileptickými záchvaty, které se lékařům nedařilo udržet 
pod kontrolou. V domě Jasmayi si všimla obrázku, na kterém byl 
Ježíš Kristus, a začala se vyptávat na podrobnosti o něm. Jasmaya 
říká: „Mluvila jsem s ní o jeho zástupné smrti, vzkříšení a odpuš-
tění hříchů. Paní Rekha se postupně přestávala dívat jen na zem 
a pozvedla svou hlavu. Během času začala sama věřit v Krista. Její 
potíže neustávaly, ale ona se nenechala odradit od víry a účasti 
na křesťanském společenství. Postupně její epileptické záchvaty 
slábly a paní Rekce se nyní daří mnohem lépe!“
Naši spolupracovníci popisují řadu takových dojemných příběhů. 
Ne každý příběh končí radostně a úspěchem. Někdy se i celé roky 
setkávají s lidmi, kteří pro ně nemají porozumění nebo je odmíta-
jí. Jiní otevřou své srdce pro křesťanskou víru, ale později se zase 
vzdálí. 
S takovou situací se právě setkal mladý muž Bipin, o kterém zde 
často píšeme. Bipin chodí po nepálských vesnicích a navštěvuje 
lidi. Vypráví jim o Kristu a když je příležitost, promítá jim film o Je-
žíši. Jednou se setkal s ženou, která měla vážné potíže s necitlivostí 
levé nohy a problémy s chůzí. Kvůli svému stavu prožívala deprese 
a přemýšlela o sebevraždě. Když shlédla film „Ježíš“, prožila naději 
a nějaký čas v Ježíše Krista věřila. Později však změnila svůj názor 
a nyní se s křesťany nechce vidět. Bipin i další věřící neztrácejí na-
ději a modlí se za lidi kolem sebe.

Z ugandy

Z dálkové adopce
Navzdory překážkám Tonny úspěšně dostudoval
Tonny chodil do 2. třídy, když ho začali v programu dálkové adopce 
podporovat čeští manželé. Se svou podporou vytrvali 9 let a v pro-
sinci 2016 Tonny své studium úspěšně dokončil. Jeho život však 
rozhodně nebyl jednoduchý. Když byl Tonny ještě malý, jeho otec 
zemřel na AIDS. Matka byla často nemocná. Tonny s matkou a star-
ším bratrem žili u babičky. Tonny chodil teprve do 6. třídy, když 
zemřela i jeho matka. I přes tyto ztráty dokončil Tonny sedmiletou 
základní školu a zahájil středoškolské studium. Po prvních měsících 
však bylo jasné, že se mu ve studiu nedaří. Nikdy neměl ve škole 
vynikající výsledky a střední škola pro něj byla příliš náročná. Říká: 

„Byl jsem zklamaný, že se mi nedařilo, a myslel jsem si, že v životě 
nic nedokážu.“ 
Učitelé s ním však promluvili a doporučili mu, aby přestoupil na od-
borný kurz, kde se vyučí nějakému řemeslu. Tonny se začal učit 
sváření a dalším podobným praktickým dovednostem. Práce v dílně 
mu šla a dvouletý kurz zvládl výborně. Dokonce si při praxi v díl-
ně vydělal nějaké peníze. Část si uspořil a z části si koupil osobní 
potřeby. Plánuje, že si založí vlastní dílnu, a šetří si peníze na po-
třebné nářadí. 
V dopise svým dárcům píše: 

„Moc Vám děkuji. Naučil jsem se toho opravdu hodně. Byla to pro 
mě skvělá zkušenost, když jsem mohl poznávat, vyzkoušet a naučit 
se celou řadu věcí. Těším se, jak budu moci vše zužitkovat. Doká-

žu vyrobit například dveře, okenice nebo nábytek. Moje babička je 
nadšená, že jsem studium dokončil, a posílá Vám vřelé pozdravy.“
Máme velkou radost, když vytrvalá podpora dárce dosáhne tak krás-
ného výsledku.
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Nadějná středoškolačka nemá otce a hledá dárce
Hawa Nabatanzi nedávno oslavila 
17. narozeniny a také úspěšný nástup 
do 1. ročníku střední školy. To pro děti 
z chudých ugandských rodin rozhodně 
není samozřejmostí. Hawa je však pil-
né děvče a ve studiu má dobré výsled-
ky. Její otec zemřel již před lety. Hawa 
se svou matkou a mladším bratrem se 
ocitli v obtížné situaci. Matka pracu-
je v kanceláři, ale její příjem nestačí 

na vzdělání dvou dětí. Rodina žije v malém domku z cihel. Hawa 
má ráda hudbu a baví ji dívčí košíková. Když ve škole něčemu ne-
rozumí, hledá pomoc u spolužáků, kteří danou látku chápou lépe. 
Ve studiu má nadprůměrné výsledky. 
Hawu i jejího bratra již mnoho let podporuje ve studiu český dár-
ce. Když se nyní Hawa dostala na střední školu, náklady na její 
studium se zvýšily. Její dárce však svou podporu již zvýšit nemůže, 
a proto pro Hawu hledáme dalšího dárce, který by podporu dopl-
nil částkou 500 Kč měsíčně. Středoškolské studium je v Ugandě 
nákladnější, protože zde jsou vyšší nároky na kvalitní a odbornou 
výuku. Studium trvá šest let. 
Můžete-li Hawě ve studiu pomoci, přihlaste se k její pravidelné fi-
nanční podpoře na našich internetových stránkách v části Dálková 
adopce – Děti k dálkové adopci – Děti z Ugandy.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Modlitby fungují i v Ugandě
Ugandští křesťanští pracovníci se pilně věnují osvětové a praktické 
činnosti v oblastech, kde je o tuto práci nouze. Z ČR podporujeme 
čtyři takové terénní pracovníky. Z jejich prostých zpráv prýští radost 
z mnohých zdarů a zároveň námaha v překonávání mnoha výzev.
Kazatel Stephen Bamulabiire s potěšením sděluje, že díky jeho 
práci vzniklo menší křesťanské společenství na místě, kde dopo-
sud žádné nebylo. Stephen uvádí, že během posledního čtvrtletí 
osobně navštívil 505 lidí a setkal se s vděčným přijetím i v mnoha 
rodinách, které nepatří k žádné církvi. 
Přijetí našel také u řady muslimských rodin, přestože tito lidé ris-
kovali velké tlaky od své komunity. Zároveň někteří z nich později 

Stephenovi vyprávěli o tom, že se v jejich životě po modlitbách staly 
změny, o kterých nikdy ani nesnili. 
Modlitba hraje v práci těchto služebníků velkou roli. Stephenův 
sbor uspořádal několikadenní osvětovou akci, kde se lidé mohou 
dozvědět více o křesťanství. Mnozí nemocní byli při modlitbách 
na této akci uzdraveni. 
Podobnou zkušenost má také další pracovník Emmanuel Kumali-
rira z modlitebního setkání se třiceti věřícími z jeho sboru. Jedna 
žena tam vyprávěla, že ji trápily silné bolesti v noze, které během 
modliteb odezněly. 
Stephen ve své zprávě prosí o modlitby kvůli velkému suchu v cen-
trální části Ugandy, kde působí, protože sucho vážně ohrožuje ži-
vobytí místních lidí.

Kazatelé pomáhají všem vrstvám obyvatel
Všichni podporovaní pracovníci se intenzivně věnují manželským 
párům formou seminářů o manželství, o plánování rodiny a dalších 
otázkách. Věnují se též mladým párům formou přípravy na manžel-
ství. Je to velmi potřebná činnost v jejich komunitách a podle reakcí 
mnoha desítek manželských párů přináší do životů zúčastněných 
mnoho dobrého. 
Činnost těchto duchovních pracovníků se dále zaměřuje na nejniž-
ší a nejpotřebnější vrstvy obyvatel, na pomoc starým a potřebným 
lidem. Nouze všech těchto lidí se jich osobně dotýká.

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.

Budova, kde se schází křesťané pod vedením Emmanuele Kuma-
liriry.

https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-ugandy
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-ugandy
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Noví lektoři od nás získají dlouhodobý finanční grant
Jsme připraveni podpořit další lektory programu Zdravá mládež, 
ve kterém už od roku 1999 poskytujeme granty na mzdy lektorů. 
V době příprav tohoto vydání Čerstvých zpráv končí letošní granto-
vé řízení pro lektory a brzy poté správní rada vyhodnotí podané žá-
dosti. V každém případě chceme pokračovat v podpoře stávajících 
devatenácti lektorů a přihlásí-li se vhodní noví uchazeči, rozšíříme 
tým o nové lektory. Na interaktivním přehledu lektorů na našich 
webových stránkách v části Zdravá mládež v ČR – „Přehled lekto-
rů“ se můžete podívat, ve kterém kraji „náš“ lektor už je a který kraj 
dosud na lektora čeká.

Návštěvy ve školách
Alespoň jednou ročně chceme navštívit každého lektora programu 
Zdravá mládež přímo při jeho práci. Je pro nás důležité vidět lektory 
v akci a mluvit s nimi o tom, jak se jim v lektorské práci vede. Získá-
váme lepší přehled, v čem se kterému lektorovi daří a s čím bojuje. 
Vidíme práci lektorů z první ruky. Všechny tyto zkušenosti nám ka-
ždým rokem slouží také pro organizaci zářijového soustředění lek-
torů. Cílem je „ušít“ program soustředění lektorům na míru – když 
víme, která témata či palčivé problémy jsou pro ně aktuální (termín 
letošního soustředění najdete v článku na další straně). 
Z některých těchto návštěv poskytujeme našim dárcům a partnerům 
reportáže s fotkami. Můžete je shlédnout na našich webových strán-
kách v části Zdravá mládež v ČR – Z přednášek lektorů.

Martin Stavjaník při besedě.

V prosinci jsme také navštívili jednoho z lektorů-nováčků, Jana No-
váka. Jeho práci jsme začali podporovat v září 2016. Je sice nej-
mladším lektorem našeho programu, jeho práci však zaštiťuje vel-
mi osvědčená organizace Maják o.p.s., ve které prošel a doposud 
prochází důkladným školením a výcvikem. Na školách působí jako 
lektor od roku 2015 a již nyní se v jeho službě projevuje mnoho 
cenných zkušeností a lektorských dovedností. Reportáž o jeho pro-
gramu ve škole najdete na www.mezinarodni-potreby.cz v části Zdra-
vá mládež v ČR – Z přednášek lektorů – Jan Novák, prosinec 2016.

S deváťáky o sexu
V prosinci jsme navštívili besedu Patrika Müllera o rizicích sexuální-
ho chování pro žáky 9. třídy. Z ní nemáme žádné fotografie, proto 
také nevyšla reportáž na našem webu. Chceme Vám o návštěvě 
alespoň povyprávět.
Mluvit s bandou deváťáků na toto téma může být opravdu nesnad-
né. Patrik spolu s kolegy vytvořil tříhodinový program, během nějž 
zazní to nejdůležitější, a zároveň mají mladí maximum svobody 

říct, co je napadne. Po úvodních hrách, kdy se žáci trochu vyřádí 
a lektor získá přehled o jednotlivcích ve třídě, začíná debata o se-
xualitě. Žáci společně s lektorem probírají hlavní rizika sexuálního 
chování. Patrik vysvětluje, jaká je pravděpodobnost otěhotnění či 
nákazy pohlavní chorobou, a probírá s žáky některé nejčastější 
pohlavní choroby. Deváťáci se aktivně zapojují do diskuse a věnují 
tématu plnou pozornost. 
Při poslední hodině Patrik spolu se třídou tvoří smyšlený příběh 
patnáctileté dívky, tedy vrstevnice deváťáků. Speciálně vyrobená 
hrací kostka v zásadních momentech určuje, zda konkrétní situace 
v životě dívky dopadne pozitivně či negativně. Patrik přitom komen-
tuje a vypráví její příběh, ale rozhodnutí, co jak dopadne, mají žáci 
ve svých rukou, když házejí kostkou. Brzy prožíváme drama fiktivní 
sedmnáctileté matky dítěte, kterou opustí přítel a ona se dál pro-
tlouká životem. Chvílemi je ve třídě naprosté ticho. Příběh je místy 
opravdu mrazivý. Patrik několikrát nechává kostku „rozhodnout“, 
zda je dívka šťastná. S žáky debatuje, jaký dopad budou některá 
rozhodnutí mít. Napínavý příběh je pro mladé velmi reálný a uka-
zuje jim, že v životě často nedopadnou věci tak, jak si naplánuje-
me. Mohou vidět, že rozhodnutí, která učiní bez rozmyslu v 15–20 
letech, mohou zásadně ovlivnit zbytek jejich života. 
Na závěr programu Patrik shrnuje informace, doplňuje, co neza-
znělo, a dává na sebe žákům kontakt. Program končí v mnohem 
vážnější atmosféře, než v jaké jej divocí deváťáci začínali. Je vidět, 
že si mnozí uvědomili, že sex nepřináší jen legraci a zábavu, ale 
také mnohá rizika.

Soustředění lektorů bude i letos 
Třináctý ročník oblíbeného soustředění chystáme v termínu  
11. –13. září 2017. Na podrobnostech pracujeme a včas je zveřej-
níme. Nové informace můžete sledovat na našich webových strán-
kách v části Zdravá mládež v ČR – Soustředění lektorů 2017.

Střípky z přednášek lektorů
YouTube – videa lektora pro mladé 
Petr Kadlec, lektor programu Zdravá mládež, spustil vlastní osvětový 

„kanál“ na internetovém serveru YouTube. Najdete ho snadno, když 
na www.youtube.com vyhledáte „Etika mezi světy“. Petr zde zveřej-
ňuje zábavná videa, kde mladým lidem radí, jak řešit šikanu, zda 
hrát počítačové hry či jak komunikovat v partnerském vztahu. You-
Tube je pro dnešní mládež zásadním serverem, jsou zde jako ryba 
ve vodě. Proto je Petr chce oslovit i zde a předat jim něco z dobrých 
rad, které jinak zaznívají v jeho přednáškách a besedách na ško-

Z Petrových videí na YouTube.

https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/prehled-lektoru
https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/z-prednasek-lektoru
www.mezinarodni-potreby.cz
https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/z-prednasek-lektoru/jan-novak-prosinec-2016
https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/z-prednasek-lektoru/jan-novak-prosinec-2016
https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/soustredeni-lektoru-201
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUCmgm8RFEMYrKEJaOm6u5w
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lách. Jak říká v úvodním videu: „Kdysi jsem dal výpověď v práci 
a začal chodit na základní školy s tématy jako šikana, kyberšikana, 
AIDS, vztahy, předsudky, rasismus. Tento kanál je rozšířením mé 
práce – pro lidi, kteří mé programy znají, aby si je mohli připome-
nout, ale také pro lidi, kteří tato videa našli náhodou a chtěli by 
se něco dozvědět.“
Že je o tato témata na YouTube zájem, svědčí fakt, že za první mě-
síc se k Petrovým videím přihlásilo přes 340 lidí, kteří chtějí, aby 
jim žádné nové video neuniklo.
Nyní do Petrovy práce můžete nahlédnout i Vy, když si na YouTube 
vyhledáte jeho videa. Můžete je také doporučit svým dětem, vnou-
čatům či známým.

Žákyně si přišla pro radu
Jan Novák vypráví: „Po programu o drogách a závislosti za mnou 
přišla jedna žákyně s obavami o svého tátu, který má problém s al-
koholem. Říkala, že si uvědomuje, že to táta občas nezvládá, že je 
pak nepříjemný, a ptala se, jak by mu mohla pomoci. Na to jsem 
jí řekl, že jestli má s tátou dobrý vztah, tak ať se nebojí si s ním 
o tom promluvit. Také, že dopady už díky tomuto programu zná 
a může mu v tom i být pomocí a nastavit mu zrcadlo. Poděkovala 
mi a program pak skončil. Přibližně po čtrnácti dnech se mi ozvala 
přes Facebook a napsala, že děkuje za radu. S tátou si o tom prý 
promluvila, poprosila ho, jestli by přestal pít, že je pak na ně nepří-
jemný. Táta odpověděl, že se s tím pokusí něco udělat a pít nebude, 
protože mu na rodině záleží. Následně jsem ji ještě povzbuzoval, ať 
v tom má s tátou trpělivost a je mu v tom oporou, protože se může 
stát, že mu to někdy ujede a napije se znovu.
Povzbudilo mě to, že program má reálné dopady na životy žáků 
a oni si díky němu uvědomují hrozbu závislosti. Člověku dělá radost, 
když vidí výsledky své práce.“

Studentka hodnotí besedy o holokaustu

Radek Hejret při besedě.

Lektor Radek Hejret pořádá na školách besedy s pamětníky holo-
kaustu. Při nich Radek obvykle studenty nejprve seznámí s tématem 
holokaustu a potřebnými historickými fakty, poté již vypráví některý 
z pamětníků. Možnost slyšet svědectví od někoho, kdo přežil pobyt 
v koncentračním táboře, je pro studenty skutečně cenná. Studentka 
vypráví, jak besedy prožila: „Obě besedy byly velmi poutavé a do-
zvěděla jsem se spoustu věcí, které jsem až do této chvíle netušila. 
Chvílemi se mi dokonce draly slzy do očí. Asi nejvíce mě zaujala 
přednáška Dr. Broda, který nám vyprávěl o svém životě v koncen-

tračních táborech v Terezíně a Osvětimi. Měli jsme také možnost 
zeptat se na otázky, které nám přišly na mysl. Pan Brod byl tak 
ochotný, že odpověděl i na ty zcela osobní. Jedna z nich zněla: 
,Dovedl jste žít po návratu z koncentráku tak jako dříve?‘ A jeho 
odpověď zněla velice stroze: ‚Ne‘. Věřím tomu, že takový hrozný 
zážitek patnáctiletého chlapce poznamená na celý život. Závěrem 
musím říct, že mě akce velice zaujala a ráda bych se o holokaustu 
dozvěděla více…“

S dětmi o kamarádství, vztazích a důvěře 

Při besedách s malými dětmi je loutka cenným a oblíbeným 
pomocníkem.

Že to Ida Pencová s dětmi výborně umí, dokazuje tento příběh z je-
jích programů ve školách: „Děti nejvíce zaujal pokus s dobrovolní-
kem – měl zavázané oči a já mu slíbila bonbón. Ochotně otevřel 
pusu. Tak jsem mu řekla, že ještě než mu slíbenou sladkost dám, 
řeknu mu krátký příběh o tom, jak byl můj bratr nemocný a chtěl 
donést cukr na lžičce. A já, starší sestra, jsem mu donesla sůl. 
Všichni se smáli, že to prý bylo vážně vtipné. Jen dobrovolník pak 
přestal být tak ochotný otevřít pusu. Když jsem se podivovala, proč, 
řekl, že neví, jestli mi může věřit. Tak jsme se dál bavili o tom, jak 
je snadné ztratit něčí důvěru kvůli vtipu, který se jedné straně může 
zdát fakt vtipný, ale druhá strana ho vnímá dost jinak. Někdy se 
může zdát náročné rozebírat se třeťáky něco tak abstraktního, jako 
je důvěra. Troufám si ale tvrdit, že taková názorná ukázka dětem 
velmi přiblíží praktické uchopení takto obtížného tématu. Ve zpět-
ných vazbách se ke scénce s bonbónem odkazovaly tři čtvrtiny dětí 
ve formulacích jako ‚Naučil jsem se, že máme dělat vtipy, co jsou 
vtipný a neubližujou,‘ nebo ‚Když si z někoho dělám moc srandu, 
tak už třeba nechce být kamarád.‘“
Jiná lektorka ve zprávě zmiňuje, že učitelky si velmi cení podobných 
programů pro děti na prvním stupni základní školy – o kamarádství, 
vztazích, důvěře a podobně. Právě mezi těmito malými dětmi totiž 
často řeší nejrůznější šarvátky. Lektoři mohou dětem i učitelkám po-
moci nastavit ve třídě dobré vztahy a to je dobrou prevencí šikany.

„Na tohle nezapomenu“
Martin Stavjaník říká: „Měl jsem tradičně besedy pro celý druhý stu-
peň jedné vzdálené vesnické školy a snad s každou třídou jsme si 
to moc užili. Jedné ze tříd jsem psal zápis o našem programu do je-
jich třídní kroniky, druhé jsem posílal fotky z programu na Facebook. 
Dalšího dne jsem tam objevil zajímavé komentáře ve stylu ‚… tak to 
byla nejlepší přednáška všech dob!‘, ‚Na tohoto borce nikdy neza-
pomenu! Jeho přednášky byly vždy top!‘, ‚Často zapomínám, ale 
tohle nikdy nezapomenu‘ a podobně.“
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novinky, události a inFormace Z naší kanceláře

Vánoční sbírka 2016
Sbírka probíhala mezi našimi dárci a příznivci od 3. listopadu 2016 
do 31. ledna 2017. Díky velké štědrosti Vás, dárců, jsme mohli 
udělat radost mnohým! Dárci si mohli vybrat ze sedmi témat sbírky 
a přispět na dobrou věc v jedné z pěti zemí. Celkem jsme získali 
159 606 Kč na tyto účely:

•	 ČR – více dětí se setká s lektorem programu Zdravá mlá-
dež: 61 270 Kč na to, abychom mohli podpořit nového lektora. 

•	 Bangladéš – cenný dar pro nuzné rodiny: 34 650 Kč na dár-
kové balíčky pro 13 rodin. Dostanou deku, oblečení do chlad-
ného počasí, síť proti hmyzu a zdravotní a hygienické pomůcky.

•	 Bangladéš – tři dny pro poselství evangelia: získali jsme 
43 000 Kč na veřejnou osvětovou akci na jihu země. 

•	 Filipíny – dvoudenní kemp pro absolventy: zaslali jste 
1 000 Kč na organizaci kempu s křesťanským vyučováním i zá-
bavou v několika oblastech země.

•	 Indie – potraviny pro rodiny: darovali jste 5 480 Kč na potra-
vinové balíčky pro 19 velmi chudých rodin nepálských přistě-
hovalců. 

•	 Nepál – vánoční dárky dětem: obdrželi jsme 7 700 Kč na dár-
kové balíčky s dobrotami pro 25 chudých rodin.

•	 Nepál – křesťanští pracovníci – mobilní telefony usnadní 
práci: darovali jste 6 506 Kč na mobily pro dva pracovníky. 

Do této sbírky nám zaslalo dar 38 dárců. Všem velice děkujeme!

Děti v severoindickém Dehradunu dostaly vánoční dárky.

Chcete se zapojit do naší práce a ovládáte angličtinu? 
Pak nám můžete dobrovol-
nicky pomáhat s překlady 
z angličtiny či do angličtiny 
a přidat se tak k více než tři-
ceti úžasným lidem, kteří pro 
nás již zdarma překládají. Vý-
znamně tak přispívají k naší 
práci. Obvykle jde o překla-

dy dopisů dětí v dálkové adopci do češtiny (pro dárce, kteří si přejí 
dostávat dopisy s překladem) či překlady různých zpráv z práce 
našich zahraničních kolegů. S našimi dobrovolníky komunikujeme 
e-mailem, zasíláme jim texty na překlad ve wordu nebo naskeno-

vané ve formátu jpg a oni nám také e-mailem zasílají překlady. Po-
kud nám chcete i Vy pomoci dobrovolným překládáním, napište 
na nadace@mezinarodni-potreby.cz a my se s Vámi domluvíme, 
jaké jsou Vaše možnosti.

Sociální sítě Twitter a Instagram
Nově nás můžete sledovat nejen na Facebooku či na profesní soci-
ální síti LinkedIn, ale také na Twitteru a Instagramu. Tyto sociální 
sítě nám slouží k tomu, abychom Vás informovali o novinkách či 
zajímavostech z práce nadace. Na Instagramu nyní uvidíte unikátní 
fotografie z našich projektů, na Twitteru zase zveřejňujeme nejrůz-
nější stručné střípky. Pokud Vás naše práce zajímá a zároveň použí-
váte některé z těchto sociálních sítí, můžete si nás tam snadno najít.

Na instagramu často uvidíte fotografie, které jinde nezveřejňuje-
me.

Nákupem v e-shopech nám můžete přispět
Nakupujete-li na internetu, v mnohých obchodech nám můžete 
svým nákupem přispět a nestojí Vás to ani korunu navíc. Pokud si 
do prohlížeče přidáte aplikaci portálu GIVT nebo Dobromat, aplika-
ce Vás upozorní, že jste na stránkách obchodu, který nám z Vašeho 
nákupu dá určité procento. V aplikaci pak zvolíte, že chcete náku-
pem podpořit Nadaci Mezinárodní potřeby, a pak již nakupujete, 
jak jste zvyklí. E-shopy totiž platí těmto portálům za každého zákaz-
níka, kterého k nim přesměrují přes svůj web a ten v jejich e-shopu 
provede nákup. Po Vašem nákupu obdržíme e-mail, že nás někdo 

Podpořte nás při vašich 
nákupech přes internet.

Nezaplatíte ani  
1 korunu navíc.

nadace@mezinarodni-potreby.cz
https://www.facebook.com/nadacemezinarodnipotreby/
https://www.linkedin.com/company/nadace-mezin%C3%A1rodn%C3%AD-pot%C5%99eby
https://twitter.com/NadaceNMP
https://www.instagram.com/mezinarodni_potreby/
https://givt.cz/aplikace
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
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při nákupu podpořil. Po dosažení potřebné částky budou peníze 
převedeny na náš účet a my je použijeme na Fond rozvoje NMP.

Čerstvé zprávy v elektronické podobě
Pokud nejste našimi dárci, ale rádi byste tento zpravodaj dostávali 
e-mailem, můžete nám napsat na nadace@mezinarodni-potreby.cz 
a my Vaši adresu přidáme do rozesílání.
Jestliže tento zpravodaj dostáváte v tištěné formě, ale do budoucna 
by Vám tento zpravodaj stačil jen e-mailem, prosím ozvěte se nám. 
Přispějete tím k úspoře našich výdajů za tisk a poštovné. 

Sledujte nás na sociálních sítích

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 speciální. 
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.

Copyright © 2017 Nadace Mezinárodní potřeby, Všechna práva vyhrazena.

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
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nadace@mezinarodni-potreby.cz
https://mezinarodni-potreby.cz/
mezinarodni-potreby.cz
http://mezinarodni-potreby.cz/
http://mezinarodni-potreby.cz/
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