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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.

„Je to hlavně snaha rozdělit se z našeho nadbytku, ve kterém žijeme a za který jsme Bohu vděční, a pomoci někomu v nedostatku.“
(Ing. Vlastimil Říha, první dárce programu Dálková adopce PLUS®)

Milí dárci a partneři,
slova o sdílení nadbytku pocházejí od Ing. Vlastimila Říhy, který
před dvaceti lety svým darem pro nepálského hocha Jesiho zahájil
29. 7. 1997 existenci naší dálkové adopce. Pan Říha je zároveň
po celou dobu naším daňovým poradcem a poskytuje nám neocenitelné služby. U příležitosti dvaceti let dárcovství jsme mu položili
několik otázek – čtěte v tomto vydání ČZ.
Je pro nás ctí, že již 20 let smíme napomáhat dobročinnosti, která
obohacuje dárce a pomáhá tam, kde je třeba.
V dnešním vydání zpravodaje Vás seznámíme s novým projektem
programu Dálková adopce PLUS® v západoafrické zemi Burkina
Faso, kterou jsem za tímto účelem navštívil v únoru tohoto roku.
A radujeme se již z několika prvních dárců pro tyto děti z extrémně
chudých podmínek. Těší nás rovněž, že se nám již ohlásili také první dárci pro děti z domova pro ohrožené děti v Bangladéši! Vaše
dary umožňují dětem získat vzdělání a čerpat z dalších dobrých
programů a aktivit. Děkujeme!
Kdo by nechtěl slyšet podobná slova chvály: „Díky moc!! Opakovat
– o - pa - ko - vat!“? Považujeme se za šťastlivce, že výše uvedené
hodnocení bylo určeno našemu soustředění lektorů, jehož se re-

kordně zúčastnilo 75 osob. Přáli bychom i Vám zakusit něco z této
krásné atmosféry, a proto jsme pro Vás připravili reportáž i krátké
video. Obojí najdete na www.mezinarodni-potreby.cz v části Minulé
projekty a akce – „Soustředění lektorů 2017 – reportáž“. Nenechte si je ujít!
Váš Mgr. Petr Horáček,
výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby

Děti z prosté rodiny v Burkině Faso

Můžete pomoci alespoň jednomu!
Zprávy z podporovaných zemí
Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

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

• Dárci Nadace Mezinárodní potřeby se stávají součástí řešení
tam, kde je nouze. Dětem v programu Dálková adopce PLUS®
dáváme víc než jen vzdělání.
• Nedokážeme zajistit pomoc pro každého z 1,4 miliardy lidí, kteří dle statistik žijí v extrémní chudobě, ale můžeme pomoci jednotlivcům.
• Více než 200 milionů dětí na světě musí místo chození do školy
pracovat a v budoucnu se stanou negramotnou a nekvalifikovanou pracovní silou. Pro některé z nich mohou být Vaše dary
dveřmi, kterými uniknou z bludného kruhu chudoby.
• Přes 800 miliónů lidí nemá dostatek jídla. 750 miliónů lidí postrádá adekvátní přístup k čisté pitné vodě.
• Na dalších stránkách najdete novinky ze zemí, kde s naší partnerskou organizací International Needs (IN) zprostředkováváme
dálkovou adopci a další programy pomoci do zahraničí.
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Z Bangladéše
Bangladéš je ohrožen hladomorem
Od května do září je v Bangladéši období monzunových dešťů, které mohou přinést tajfuny, záplavy a následně např. sesuvy půdy či
oběti na životech. Záplavy a povodně jsou letos podle OSN nejhorší za posledních 15 let. Zasáhly široký pás jižní Asie: sever Indie,
jih Nepálu a sever Bangladéše. V Bangladéši mají letošní záplavy
více než 140 obětí a postižených je 7,5 milionu lidí. Několik dní
byla pod vodou třetina území. Statisíce lidí přišly o přístřeší. Kolem
368 000 jich přebývá v devíti stech sedmdesáti dočasných táborech, ostatní nemají kam jít. Záplavy zničily nebo poničily úrodu.
Nyní už hladina řek klesla, devastace však přetrvává. Lidem chybí
potraviny, pitná voda a léky. Světový program pro výživu uvedl, že
160milionový Bangladéš je ohrožen hladomorem. Podporované
děti a zaměstnanci IN jsou v bezpečí.

Z dálkové adopce
První dárci pro dívky z dětského domova
První tři dívky z dětského domova Savar získaly pravidelnou podporu českých dárců. Díky této podpoře se může
zlepšovat prostředí, ve kterém žijí děti,
jejichž rodiny se o ně nemohou postarat. Dívky v domově obvykle pocházejí
z extrémně chudých rodin, které doslova živoří. Pracovníci domova dětem poskytují láskyplnou péči a veškeré základní potřeby včetně vzdělání.
Dětský domov Savar můžete podporoProksima je dvavat pravidelně, pak si prosím vyberte
náctiletá dívka,
která žije v domově konkrétní děvče na www.mezinarodSavar. Chodí teprve ni-potreby.cz v části Dálková adopce
do 2. třídy a hledá– Děti k dálkové adopci – Ohrožené
me pro ni dárce.
děti z dětského domova v Bangladéši.
Na oplátku budete dostávat pravidelné zprávy o pokroku Vámi vybrané dívky.
Domov můžete podpořit také občasným příspěvkem v libovolné výši
na náš účet č. 139513054 / 2700, vždy s variabilním symbolem
15200.
Veškeré informace o tomto projektu včetně fotografií a videí najdete
na webu nadace v rubrice vodorovného menu „Kde pomáháme“
– Projekty v zahraničí – Více o Bangladéši – Dětský domov Savar.

volit posílat své děti do školy. Většina dětí ze slumu nemá ani šanci
dostat se do přeplněných státních škol. Díky pomoci organizace International Needs chodí Mijanur do 3. třídy křesťanské školy. Jeho
nejoblíbenějším předmětem je bengálština.
Menším i větším dětem z bangladéšských slumů můžete pomoci dosáhnout jejich snu v cestě za vzděláním, když se přihlásíte k jejich
podpoře na našem webu v části Dálková adopce – Děti k dálkové
adopci – Děti z Bangladéše.

Pomoc lidem na dně – zpět k loňské Vánoční sbírce
Jedním z předmětů Vánoční sbírky 2016 byl dar pro nuzné rodiny
v Bangladéši. Kolegové z IN vytipovali 120 potřebných rodin a Vy
jste nám přispěli na dárkové balíčky pro 13 z nich. Znovu děkujeme!
Když se začteme do prostého popisu situace obdarovaných rodin,
dýchne na nás krutá realita života v bídě. Pomáháme bez ohledu
na vyznání těm, kteří jsou ve skutečné nouzi.
V těchto příbězích se často objevuje smrt živitele rodiny, nemoc rodinných příslušníků, náhodné pracovní příležitosti a nejistota. Přinášíme Vám výtah ze zprávy bangladéšských kolegů.
• Paní RP ovdověla, má 3 syny a dceru, která studuje na škole
IN a učí se skvěle. Jsou velmi chudí. Jeden ze synů prodává
ve vesnici smažené jídlo a zároveň studuje 2. ročník vysoké školy.
• Paní TG: Její rodina čítá 4 členy. Starší dceři je 14, je však slabá
a sotva chodí. Manžel je také nemocný. Nemají žádnou půdu,
kterou by mohli obdělávat, a žijí společně s rodinou mladšího
manželova bratra, což je pro ně velice těžká situace. Jsou velice
šťastní, že jsme jim pomohli!
• Pan AS: Je mu 70 let a žije se svou manželkou. Aby se uživili,
chodí pan AS každý den brzo ráno do obchodu, aby koupil ryby
za přijatelnou cenu, a poté je prodává ve vesnici. Každý den ho
potkáváme, někdy má u sebe stále neprodané ryby. Hodně se
namáhá, aby vůbec přežil.
• Paní N je 45 let. Žije v doškovém domě, manžel pracuje jako
tesař. Jídlo mají pouze tehdy, když manžel dostane dobrou zakázku. Není tu nikdo, kdo by jim pomáhal.
• Pan SM: Je mu 81 let a manželce 78. Živí se prodejem soch.
Pokud jich neprodá dostatek, tak nemají co jíst. Rodina má 3
členy a všichni jsou nemocní. Jeden má problém se sluchem
a druhý špatně vidí. Říká: „Nikdo jiný než já nemůže vydělávat,
proto jsem velice vděčný za vaši podporu.“

• Pan M vypráví: „Je mi 32 let a živím se jako tahač rikšy. Jenže to kvůli mé nemoci nemůžu dělat každý den. Moje žena mě
Mijanur Rahman Alvi je desetiletý chlaopustila kvůli chudobě. Oženil jsem se podruhé, moje manželka
pec z muslimské rodiny, která bydlí
je uklízečka a má velice nízký plat. Jsem vděčný těm, kteří nám
v chatrči o jedné místnosti ze suchéposkytli tento úžasný dar.“
ho listí s bambusovými stěnami ve slumu v hlavním městě Dháka. Rád kreslí Zpráva z Bangladéše končí: „Jste velmi laskaví, že se zajímáte
a někdy doma vytírá podlahu. Má star- i o nejchudší obyvatele. Ať vám Bůh žehná. Pomohli jsme těmto
šího bratra. Otec pracuje jako dělník lidem jednorázově, ale pro ně je to veliká věc!“
za denní mzdu, ale jeho příjem je velice nízký. Rodiče si proto nemohou do-

Mijanur Rahman ze slumu hledá dárce podpory
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Škola pro pracující děti
Umíte si představit, že by Vaše děti chodily do zaměstnání? V Bangladéši je dětská práce stále smutnou realitou. Naši kolegové z IN
pomáhají i dětem, které do práce kvůli přežití prostě musí. Asi čtyřiceti pracujícím dětem ve věku 6–12 let poskytují základní vzdělání,
volnočasové aktivity, obědy, poradenství, lékařskou pomoc a osvětovou činnost. Tyto děti přicházejí do školy odpoledne na 2 vyučovací hodiny. Před vstupem do školy se umyjí a rozdělí se do různých
skupin podle jednotlivých školních tříd. Více než polovina těchto
dětí nikdy nechodila do školy, ostatní zvládají jen základy čtení, psaní a počítání. Dostane se jim tak alespoň něčeho, co jim pomůže
a možná je i pozvedne v jejich těžkém údělu.
Podle zprávy OSN žije v ulicích velkých bangladéšských měst, jako
je Dháka, asi 300 000 dětí bez domova. Živí se jako nosiči zavazadel, pomocná síla v autobusech, prodavači vody, ovoce, novin
nebo popcornu na rušných ulicích plných aut a rikš. Mnozí přežívají
jen jako žebráci či sběrači odpadků. Život na ulici je pro děti spojen s mnohým nebezpečím. Mohou být okradeny ve spánku, může
dojít ke střetu s policisty, mohou se spojit s mafií a také nemusí
dostat zaplaceno nic nebo neadekvátně málo za svou tvrdou práci.
Ze života na ulici nebo pouličních bojů si odnášejí různá fyzická
zranění, škrábance, řezné rány, modřiny. Nedostatečná hygiena
a výživa způsobuje další obtíže jako např. kožní nemoci. Děti se
také dostávají do styku s drogami, aby unikly před hladem, bolestí
a osamělostí.

jste váhali, jak vyslovovat jméno Vámi podpořeného dítěte, nyní se
můžete inspirovat poslechem nahrávky.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Smířené manželství
Matthew je křesťanský pracovník, kterého podporujeme v Bangladéši. Je to prostý muž bez velkého vzdělání, je ale horlivý ve své
víře a službě svým bližním.
Jeho země nepřeje náboženské svobodě, avšak lidé si zároveň váží
upřímné a účinné služby křesťanů. Matthew pracuje s jednotlivými
lidmi: chodí do rodin, prakticky každý den je na nějaké návštěvě.
Setkává se s upřímným zájmem o to, co se píše v Bibli. Mnozí lidé
tuto knihu vidí poprvé ve svém životě.
Matthew se také angažuje v sociální práci a v návštěvě nemocných
v nemocnici. Někteří ho prosili o modlitby a Matthew dodává, že
hodně z nich bylo po modlitbě uzdraveno.
Matthew vytrvale sloužil manželskému páru, jehož manželství se
kvůli finančním i jiným problémům stále zhoršovalo, až se nakonec
rozhodli žít odděleně. Matthew jim chtěl pomoci, ale zpočátku byli
velmi odmítaví a nechtěli s ním ani hovořit. On vytrval a oba manželé se nakonec navzájem omluvili a jejich život se díky společné
modlitbě velmi změnil. Matthew dodává, že oba nyní žijí velmi pokojným životem a chodí každý týden do církve spolu s malou šestiletou dcerkou, která dříve byla svědkem nepěkných rodičovských
sporů.

Z úkrytu tajně naslouchali poselství Bible!

Tato bangladéšská dívka pracuje jako služebná.

Petr Horáček, ředitel nadace, navštívil na jaře 2016 Bangladéš. Neváhejte si na webových stránkách v rubrice Kde pomáháme (vodorovné menu) – Projekty v zahraničí – Více o Bangladéši – „Reportáž
z návštěvy Bangladéše“ prohlédnout reportáž z jeho návštěvy, při
které zavítal i do této školy pro pracující děti.

Výslovnost bangladéšských jmen
Na webu v části Kde pomáháme (vodor. menu) – Projekty v zahraničí – Více o Bangladéši – „Nahrávky výslovnosti bangladéšských
jmen“ máme nyní jména dětí namluvená rodilým mluvčím. Pokud

Díky Vašim darům do „Vánoční sbírky 2016“ jsme mohli podpořit
křesťanskou osvětovou akci našich bangladéšských spolupracovníků, která se konala v lednu 2017.
Malý tým organizátorů navštívil zaostalou vesnici na jihu, ve které
již v minulosti vykonali mnoho dobrého. Vesnice leží v nejchudší
oblasti země na území, které je velice duchovně nerozvinuté.
Zde tedy po 4 dny probíhal křesťanský koncert spolu se sdílením
poselství Bible.
Pořadatelský tým se setkal s neobyčejnými překážkami nejen ze
strany veřejné správy, ale i s technickými potížemi a velkou nepřízní chladného a deštivého počasí. Vyprávějí: „Viděli jsme, jak se
tvoří mlha a každou chvílí může pohltit i naše setkání. Ale jako
zázrakem se mlha náhle rozplynula a náš čtyřdenní program se
mohl uskutečnit.“
Každý den se akce zúčastnilo asi 1200 lidí. A další byli tak přitahováni poselstvím Boží lásky, že skrytě postávali opodál a naslouchali
biblickému poselství.
Silným okamžikem každého dne byla modlitba za nemocné: mnoho
lidí bylo uzdraveno od bolesti zad, artrózy, srdečních a žaludečních
potíží, depresí a podobně.
Naši bangladéšští kolegové velmi oceňují podporu českých dárců
a s velkou horlivostí vyhlížejí další příležitost k této službě. Děkujeme Vám, že jste je svými dary podpořili.

Sledujte
naše videa
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Novinka: Z Burkiny Faso
Mezi nejchudšími – představujeme Burkinu Faso
Podporovat křesťanské projekty organizace International Needs
v Burkině Faso byl náš dlouholetý sen, který se nám stále vracel.
Přitom jsme o této zemi, dle statistik jedné z nejchudších na světě, kde je navíc úředním jazykem francouzština, věděli velmi málo.
Jediným dřívějším kontaktem bylo krátké setkání ředitele nadace
s ředitelem burkinské IN, panem Jeanem Kone, kdy na jednom
kongresu IN hovořili o naléhavé potřebě získat Bible pro nově věřící.
Z krátkého rozhovoru dýchala touha a vášeň toho prostého afrického muže, aby přinesl účinnou pomoc těm nejnuznějším.
Ředitel britské pobočky IN pak opakovaně hovořil o burkinské práci
s velkým uznáním. Když od něj přišlo pozvání připojit se v únoru
2017 k návštěvě projektů v Burkině Faso, sen se stával skutečností. Přečtěte si více o této návštěvě na našem webu v sekci Kde pomáháme – Projekty v zahraničí – Více o Burkině Faso – Reportáž.
Kolegové v Burkině Faso pracují v zemi, kde se více než polovina
lidí hlásí k islámu a přes 25 % lidí ke křesťanství. Silné kořeny má
mezi lidmi také tradiční animismus, který často praktikují i ti, kteří
vyznávají jiné náboženství.
Spolupracovníci z IN nijak neskrývají svou víru. Škole, kterou zde založili, dali jméno „Škola Dobré zprávy“, a tím je již řečeno vše. V budově školy se konají také bohoslužby. Církevní společenství, které
založil a vede Jean Kone, vzniklo nedávno a nemá vlastní prostory.
Práce burkinské IN v sobě nese silné prvky jak duchovní osvěty, tak
sociální podpory. Kromě školy, která je v širokém regionu jedinou
příležitostí vzdělání pro nejchudší děti, provozují také zdravotní stře-

disko. O významu této instituce není nejmenších pochyb a získává
rovněž velký respekt od veřejné správy.
Služba IN je totiž lokalizována v druhém největším městě země jménem Bobo-Dioulasso poblíž chudinské čtvrti Colma, kde žije kolem
60 000 lidí bez elektřiny a vodovodu.
IN tak díky darům dárců významně přispívá ke zmírnění extrémní
chudoby a k rozvoji místní komunity v tomto vnitrozemském státečku v západní Africe, kde podle statistik jen každý třetí dospělý umí
číst a psát!

Prostá obydlí lidí v chudinské části velkoměsta Bobo-Dioulasso

Dálková adopce PLUS® v Burkině Faso
Koncem června jsme po důkladných přípravách zahájili projekt dálkové adopce dětí z Burkiny Faso. V něm můžete podpořit konkrétní
dítě ve studiu a sledovat jeho pokroky. Podpora dítěti umožní chodit zdarma do křesťanské školy, kterou provozuje IN. Ve škole navíc

Můžete nám pomoci i vyvěšením tohoto plakátku. Na vyžádání Vám jej pošleme kvalitně vytištěný (uveďte množství a zasílací adresu).
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Během prvních týdnů od zahájení projektu se k pravidelné podpoře
dětí přihlásilo šest dárců! Solidarita a štědrost obyčejných českých
lidí tak nyní dosáhne i do Burkiny Faso! Můžete se k nim přidat
i Vy, když si vyberete některé z dětí prostřednictvím našich webových stránek, část Dálková adopce – Děti k dálkové adopci – Děti
z Burkiny Faso. Jednoduše kliknete na „Toto dítě chci podporovat“
a vyplníte elektronickou přihlášku, která se Vám tím otevře. Odesláním přihlášky dítě automaticky zmizí z webu.

Malá školačka Eliza Jacqueline hledá dárce

Dětem v jedné z nejchudších zemí světa můžete nyní
pomoci i Vy!

bezplatně získá potřebné školní pomůcky, jídlo, lékařskou péči, individuální poradenství a další péči. O dítěti na oplátku dostanete
nejméně 4x ročně zprávu, například dopis nebo čerstvou fotografii.
Výše podpory je 800 Kč měsíčně. Umožňujeme i poloviční podporu (400 Kč měsíčně) – pak pro dítě hledáme ještě druhého dárce,
oba dárci dostávají plnohodnotné zprávy o dítěti nezávisle na sobě.

Eliza Jacqueline letos oslavila teprve páté narozeniny, přesto už chodí
do první třídy. Se školní docházkou začala v nižším věku, což není v Burkině
Faso neobvyklé, a učení se jí daří.
Má tři sourozence. Otec vydělává tradičním způsobem jako zemědělec
a matka se stará o domácnost. Rodina
je velmi chudá a sami nejsou schopni
pokrýt náklady na vzdělání svých dětí.
Žijí v malém domku z cihel v chudinské
části města Bobo-Dioulasso zvané Colma nedaleko školy. Pro vodu
chodí do veřejné studny. Vyznávají islám. Eliza Jacqueline si ráda
hraje a tancuje. Ve škole má nejraději kreslení.

Z Filipín
Filipíny se v uplynulém období soustředily na boj s islamisty na jihu
země (jižní část ostrova Mindanao). Situaci se doposud nepodařilo vyřešit. Ve hře je však již zákon, který těmto muslimským oblastem udělí žádanou autonomii. Tyto boje neohrožují děti, které jsou
v programy podpory, ty totiž žijí v severnějších oblastech.
Pokračuje i prezidentův radikální boj proti drogám. Doposud nelze
říci, zda zemi přinese požadovaný efekt – snížení kriminality.

Její sen se splnil – Sahlee Jane pracuje v bance
Do programu dálkové adopce vstoupila Sahlee Jane v roce 2005.
Byla ještě na základní škole, když se jí ujal dárce z ČR. Hlavním
zdrojem příjmu v její obci je zemědělství, Sahlee Jane však říká: „Už
od dětství jsem chtěla pracovat v kanceláři, a ne na statku.“

Z dálkové adopce
Pomozte Marii dokončit střední školu
Maria Wincel má dvě sestry. Otec pracuje jako svářeč, ale má nepravidelný
plat. Matka je v domácnosti. Příjem nestačí na vzdělání dětí. Rodina je katolická a žije v chudinské čtvrti ve městě
Santa Rosa. Životní podmínky lidí jsou
stejné jako ve slumu. Velmi malé domky
mají stěny ze dřeva a z plechu, některé
jsou částečně betonové. Maria Wincel
ráda hraje na kytaru a sleduje televizi,
tančí, zpívá, pomáhá vyučovat malé děti v nedělní škole a také se
aktivně zapojuje ve skupině mladých v církvi. Je jí 16 let a chodí
do 9. ročníku, což je 3. rok šestileté střední školy. Nejvíce se jí daří
v sociálních studiích. Chtěla by se stát policistkou. Maria Wincel
je od roku 2010 podporovaná z ČR. Její dárce však už nemůže
pokračovat v podpoře. K její podpoře se přihlaste na www.dalkova-adopce.cz v části Dálková adopce – Děti k dálkové adopci – Děti
z Filipín.
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Loni získala titul bakaláře v oboru Účetnictví. Rodiče byli na svou se s chlapcem snadno spřátelili. Roel a jeho rodina byli nadšení
dceru velice hrdí, protože je jednou z mála studentek v jejich ko- a nesmírně vděční.
munitě, které skutečně dokončily své vzdělání. Většina z nich totiž Druhý den se vydali na státní Univerzitu Východních Visajských ostškolu předčasně opouští kvůli časným těhotenstvím a sňatkům, kte- rovů. Roel měl právě přednášku, takže pan Smutný byl chvíli přímo
v jeho třídě. Roel mu představil své přátele a celou třídu. Dostali
ré se zdají být v komunitě trendem.
Sahlee Jane nyní pracuje v bance ve městě na břehu jezera La- místní pochoutku: sladké brambory na špejli, nazývané „camoteguna de Bay a už může pomáhat svým rodičům se studiem dvou -cue“. Panu Smutnému se prostředí školy i zdejší usměvaví lidé
mladších sourozenců. Je velice vděčná dárcům, že ji podporovali, velice líbili. Rád by se tam za pár let vrátil.
Chcete i Vy navštívit dítě, které podporujete? Ve druhé části těchto
dokud se její sen nestal skutečností.
Čerstvých zpráv se dočtete, jak na to, aby se taková návštěva mohDěti dostaly soupravy SOS pro případ nouze
la uskutečnit.
V zemi sužované tajfuny a dalšími přírodními jevy, jako jsou Filipíny,
je nezbytné, aby se obyvatelé naučili být připraveni na případnou
Ze zpráv křesťanských pracovníků
nouzovou situaci. S tímto cílem děti z Dálkové adopce PLUS® dostávají v rámci podpory také soupravy SOS, aby se mohly na krizi Vyučování z Bible pro vězně
nachystat a být všestrannými a plnohodnotnými členy své obce. KaJoselito Apoya kdysi sám zakusil život poznamenaný drogami a križdá souprava obsahuje náplasti, líh, jodovou tinkturu, vatu, mýdlo,
minální společností. Poté, co uvěřil v Krista, se tyto těžké vzpomínzubní kartáček, pastu, píšťalku a svítilnu, to vše v příruční brašničce.
ky staly minulostí, ale zároveň stojí v pozadí jeho účinné služby
ve věznicích či mezi mládeží ohroženou závislostmi a kriminalitou.
Návštěva v rodině, kde dávají dětem jména od „R“
V poslední zprávě s radostí vypráví o tom, že zahájil se svými spolupracovníky kurz pro 120 vězňů, ve kterém budou během 8 týdnů
společně studovat Evangelium podle Marka (část Nového zákona,
Bible). Ze zkušenosti víme, že setkání s učením Bible proměnilo již
mnoho zdánlivě ztracených lidských trosek – a pan Apoya je toho
sám živoucím příkladem. Prosí nás proto o modlitby za finanční
zaopatření pro tento kurz, který je spojen i s mnoha cestovními výdaji pro něj a jeho dobrovolné spolupracovníky. Zároveň s radostí
píše o tom, že až doposud vždy zakusili navzdory překážkám zaopatření pro tuto službu.

S Bohem není nic nemožné

Návštěva v rodině Roela

Pan Apoya dále uspořádal tábor, na kterém bylo 23 mladých lidí
z jeho církve a zároveň 25 mladistvých, jimž se věnují ve speciální
službě – jedná se totiž o mladistvé delikventy či zneužívané osoby.
Tábor přinesl do jejich životů mnoho naděje a radosti. Rodina pana
Apoyi přijala jednoho mladého muže z uvedené skupiny k sobě
do pěstounské péče, poté, co je o to požádal. Jmenuje se Ronnie
a je mu 18 let. Má za sebou nesnadnou minulost, ale uvěřil nyní
v Krista a prožívá šťastné dny.

Roel je z velké rodiny. Má 4 bratry jménem: Ralph Ryan; Randy;
Raul; Ricky. Má i 3 sestry: Ruby; Rosa; Rosalen. Otec se jmenuje
Roman. Zdá se, že to je Rozsáhlá a Rozmanitá Rodina.
Žije v Taclobanu, přístavním městě na filipínském ostrově Leyte. Bez Neúnavná víra
pomoci dárců by děti z této rodiny nemohly získat vzdělání. Když si
Pastor Francis Bonito píše ve své zprávě, že je to právě rok, kdy díky
Roela v roce 2005 v jeho osmi letech vybral k podpoře český dárusilovné práci založili malou skupinku věřících v oblasti Banaba.
ce, byli všichni velmi šťastní. Hlavní obživou místních Filipínců je
„Tito lidé mě ohromují a povzbuzují svou vírou,“ říká Bonito o norybaření, a tak si Roel k bakalářskému studiu nakonec vybral obor
vých věřících. „Jak jsou vytrvalí: neváhají podniknout dlouhou cestu
rybaření. Studuje ve 2. ročníku a brzy mu bude 20 let.
z hor jen proto, aby se mohli účastnit bohoslužby.“
Dárcem je skupina mladých lidí z farnosti Nanebevzetí Panny Marie
Připomínáme, že pan Bonito je sám pionýrem evangelia, který se
v Praze na Strahově. Obětavě vytrvali po celou dobu až doteď. Leneváhal usadit s manželkou a nezletilou dcerou uprostřed proslutos se za ním po domluvě s námi vydal jeden z nich, pan Norbert
lé drogové čtvrti. Díky jeho činnosti povstal na tomto místě silný
Smutný, který sám ještě studuje architekturu a stavitelství.
křesťanský sbor a mnoho překupníků drog se buď obrátilo a nyní
Přímo z letiště jel pan Smutný a pracovníci organizace International
sami získávají druhé pro Krista, nebo se přesunuli do vzdálenějších
Needs do domku Roelových rodičů. Jeli veřejnou dopravou, protože
oblastí. Ale ani tam nemusí před evangeliem utéci! Bonito zakládá
Roelův dárce chtěl na této cestě zažít, jaké je cestovat přesně jako
další křesťanské církve v dalších a dalších místech. Více o panu
místní lidé. Doma byli Roel, jeho rodiče a sestra se svými dětmi.
Bonitovi se dočtete v reportáži na našich stránkách: rubrika Kde
Pan Smutný všem ukázal fotky mládežnické skupiny a míst, kde
pomáháme – Projekty v zahraničí – Více o Filipínách – Z návštěvy
bydlí a studuje. Pan Smutný je jen o 7 let starší než Roel, a proto
Filipín – „Z návštěvy Filipín 2010“ – Návštěva Filipín 3. díl.
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Z Indie
Největší daňová reforma a nový prezident
Se začátkem července vstoupila v Indii v platnost největší daňová
reforma od roku 1947, kdy země získala nezávislost. Podstatou reformy bylo zavedení jednotné daně ze zboží a služeb, která nahradila celou řadu poplatků a tarifů. Podle odborníků má tento krok
ekonomice velmi prospět.
Koncem července v čele Indie nově stanul favorit prezidentských
voleb, Rám Náth Kóvind, podporovaný vládními stranami. Před volbami uvedl, že hodlá Indii nadále vést jako sekulární a demokratickou zemi. Pravdou však je, že byl v minulosti součástí extrémistické
hinduistické skupiny, stejně jako nynější indický premiér.

Z dálkové adopce
Letní tábor na téma „Buď světlem“ děti nadchl

Většina dětí, které se mohly účastnit tohoto tábora, pochází z chudých rodin, žijících ve slumech. Tábor mohl být uskutečněn díky
pravidelné podpoře (Dálková adopce PLUS®) dárců ze zahraničí, tedy i českých dárců, kterým tímto mockrát děkujeme za jejich
štědrost.

Tři děti úspěšně absolvovaly střední školu
Čeští dárci svou podporou úspěšně dovedli tři děti z chudých indických rodin až k získání středoškolského vzdělání. Těmto dárcům jsme my i indické rodiny velmi vděční. Rodiny těchto dětí žijí
v chudinském slumu v Dehradunu v severní Indii a jejich příjmy
jsou příliš nízké. Jen díky pravidelné podpoře dárců mohly děti
chodit do školy, platit nejrůznější školní poplatky, a mít všechny
potřebné pomůcky.
Podpora indických dětí obvykle končí dosažením středoškolského
vzdělání. Případné vysokoškolské studium se totiž často odehrává
mimo Dehradun, a tím i mimo dosah našich kolegů, kteří program
dálkové adopce v Indii zajišťují.
I Vy můžete pomoci dětem z pestré, ale chudé Indie získat středoškolské vzdělání. Vyberte si k pravidelné podpoře jedno z nich
na www.dalkova-adopce.cz, část Dálková adopce – Děti k dálkové
adopci – Děti z Indie.

Indické děti na táboře vyráběly různé věci.

Pracovníci IN v Dehradunu uspořádali o prázdninách v červnu letní tábor pro děti. Zúčastnilo se ho 98 dětí, o které se staralo 22
učitelů a dobrovolníků. Ti před táborem absolvovali odborný seminář, aby mohli na táboře odvést dobrou práci. Hlavním tématem
Střední školu dokončila i studentka Neelam (na fotce se svou
tábora bylo „Buď světlem“, což mělo dětem pomoci uvěřit v jejich
rodinou).
vlastní hodnotu.
„Každý den jsme viděli přicházet mnoho šťastných dětí. Setkání začínala vzrušujícími akčními písněmi, které jsme přeložili do hindšti- Ze zpráv křesťanských pracovníků
ny. Děti nadšeně vyprávěly, zpívaly a pozorně poslouchaly učitele,“
Zahájili jsme podporu křesťanské pracovnice
vypráví jedna z vedoucích tábora.
Děti si mohly vyzkoušet vyrábění různých věcí jako například deko- Paní Soňu (z bezpečnostních důvodů neuvádíme skutečné jméno)
rování svíček, hry a zajímavé aktivity, a povídaly si o tom, jak být dobře známe ze setkání při naší osobní návštěvě práce indických
pro své okolí světlem. Velkým lákadlem pro děti i pro učitele bylo kolegů v roce 2016 (reportáž z ní si můžete prohlédnout na interobčerstvení – pití, sušenky a místní speciality. Na závěr tábora děti netových stránkách v sekci Kde pomáháme – Projekty v zahraničí
ve skupinkách prezentovaly, co se naučily.
– Více o Indii – Reportáž z návštěvy Dehradunu.
Ve slumech lidé často vnímají především špínu a ignoranci, ale Soňa pochází z velmi chudé rodiny, která poznala a přijala křesťanběhem tábora vedoucí zjistili, jaké bohatství a talenty se v dětech ství díky přátelům, kteří ji s ním seznámili. Do projektů IN v Dehraz dehradunských slumů ukrývají. Když si děti vytvoří své vnitřní hod- dunu je zapojena různými způsoby již od roku 2002.
noty, mohou opravdu vynikat ve svém životě bez ohledu na to, co Soňu podporujeme v její poradenské činnosti poskytované dětem
budou jednou dělat. Na tábor organizovaný IN rádi posílají své děti a rodinám, kterým pomáháme v programu Dálková adopce PLUS®.
i rodiče, kteří nevyznávají křesťanství, protože věří, že se děti naučí Pro Soňu je tato činnost „srdeční záležitostí“ a děti i rodiny ji vnísprávným morálním hodnotám.
mají jako druhou maminku a rodinnou přítelkyni zároveň.
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V její práci ji vede upřímná touha pomáhat chudým dětem a rodinám, jako byla ta její. Mezi lidmi ve slumu, kteří čelí chudobě
a s ní spojeným tlakům, se cítí jako doma. Často jednotlivé rodiny
navštěvuje. Sama o této práci výstižně říká: „Nejsem odborný poradce, avšak lidi léčí, když jim někdo naslouchá. Chodí za mnou
hodně rodičů dětí z programu.“ Považujeme za čest, že smíme být
partnery Soniny práce.

Návštěvy rodin
Rodina podporované dívenky jménem Sarita Rana pozvala Soňu
na malou oslavu, protože bratr Sarity právě úspěšně ukončil závěrečné zkoušky ve škole. Soňu mimo jiné mile překvapilo, když viděla, že rodina má doma vystavenou fotografii dárce, který Saritu
podporuje. Rodiče jsou dárci velmi vděční.
V další rodině Soňa vyslechla paní, která nyní prožívá velmi těžké
situace kvůli manželovi, který měl nehodu a nezvládá své chování
vůči ní. Společně se za tuto situaci a tohoto muže modlily.

Z šesti studentů, kteří v květnu promovali, bude jeden pokračovat
ve své předchozí práci kazatele v Nepálu, další dva budou pomáhat s duchovenskou službou ve své církvi. Čtvrtý chce působit mezi
mladými lidmi v rodném Darjeelingu. Pátá je studentka z města Kalimpong – ta bude pomáhat svému manželovi, který promoval loni.
Šestý absolvent se vrací do malé rodné vesnice v Nepálu.
Jen s finanční podporou mohou zájemci vystudovat bakalářské
studium teologie, které je vybaví nadšením, znalostmi Bible a dalším vyzbrojením pro náročnou duchovenskou službu. Jeden takový
služebník může během svého života pomoci tisícům dalších lidí.
Dárcem pravidelné finanční podpory se možná můžete stát i Vy.
Potřebné studenty naleznete na našich stránkách v části Další projekty – Nepálští studenti biblických škol v Indii – Studenti, kteří
čekají na podporu. Povzbuzením Vám mohou být i jejich příběhy
o tom, jak se stali křesťany.

Studenti biblických škol v Indii
„Vaše adoptivní dcera dokončila studium“
Mluvíme různými jazyky, žijeme každý v jiné kultuře, a přesto nás
často spojuje touha podílet se na službě jiným. Dárce obvykle prožívá velkou radost, když čte slova z nadpisu tohoto článku. V tomto
projektu to znamená, že studentka biblické školy završila své studium a stala se profesionální služebnicí v daleké zemi.
Co má společného Nepál, Sikkim, Darjeeling a Kalimpong? Všude
se mluví nepálsky. Z těchto míst přicházejí do Dehradunu (severní
Indie) studenti a studentky, aby tam studovali jednu ze tří vysokých
biblických škol.
Sikkim je malý svazový stát na severu Indie v Himálaji (úředním
jazykem je nepálština). Darjeeling a Kalimpong, města blízko Himalájí, leží ve státu Západní Bengálsko, Indie, hned za východní
hranicí Nepálu. Žije v nich silná komunita Nepálců. Úředním jazykem je bengálština.
Naši kolegové z organizace IN v Dehradunu se dovídají o bývalých studentech, kteří jsou nyní plně zapojeni do služby lidem v jejich okolí. Někteří z absolventů slouží v křesťanských organizacích
a církvích, jiní jsou učitelé a podobně. Jejich vliv přesahuje církev,
protože působí na celou místní komunitu.

Jedna ze studentek, které letos díky podpoře dárců dokončily
studium.

Z Nepálu
Monzunové deště zabíjejí

Záplavy napáchaly v Nepálu mnoho škod.
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Od června do září trvá v Nepálu období dešťů, které je důležité pro
zemědělce. Pravidelně však ohrožuje lidské životy. Letošní lijáky
způsobily neobvykle rozsáhlé záplavy a sesuvy půd, které v Nepálu nepřežilo již přes 140 lidí. Na jihu země byly zaplaveny stovky
vesnic; zasažena byla třetina území Nepálu. Podle internetu se
tyto záplavy dotkly stovek tisíc Nepálců a postihly nejméně pětinu
obyvatelstva. Tisíce lidí musely opustit domovy a v některých oblastech byly přerušeny komunikační sítě. V zatopených územích hrozí
šíření různých nemocí. Mnozí lidé navíc přišli o značnou část úrody
a čeká je proto velmi těžké období. Od zemětřesení v roce 2015
je to nejhorší situace, s níž se Nepál potýká. Lidem v zasažených
oblastech již pomáhají různé humanitární organizace.
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Z dálkové adopce
Podpora končí při dokončení SŠ
Ačkoliv dříve bylo možné podporovat
dítě z Nepálu ve studiu až do dokončení vysoké školy, v posledních letech
jsme od této praxe ustoupili. Podpora
nepálských dětí proto končí, když dítě
získá středoškolské vzdělání (úspěšně
dokončí 12. třídu).
Hlavním důvodem je, že naši kolegové v Nepálu nemají možnost studium
dítěte na univerzitě dostatečně sledoPravin Tamang.
vat. Při tomto studiu přitom nezřídka doZ malého roztomichází k prodlevám, pozdějšímu nástupu
lého dítěte vyrostl
do studia, a dalším různým neočekámladý muž. Tento
chlapec letos díky
vatelným zdržením a změnám. Začámnohaleté podpotek školního roku na univerzitách navíc
ře dárců dokončí
není
jednotný. To vše přináší značné
střední školu.
komplikace.
Studenti, kteří mají dokončené středoškolské vzdělání, si již mohou
najít práci nebo brigádu, takže nejsou při dalším studiu závislí pouze na podpoře ze zahraničí.
V letošním roce takto završí své středoškolské studium devět mladých lidí, které ve studiu podporují čeští dárci.
Nepálským dětem můžete pomoci ke vzdělání, když na našem webu
otevřete rubriku Dálková adopce – Děti k dálkové adopci – Děti
z Nepálu a přihlásíte se k podpoře vyplněním elektronické přihlášky,
která se objeví po kliknutí na tlačítko „Toto dítě chci podporovat“.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Pozůstalá manželka prosadila křesťanský pohřeb
Zprávy nepálských pracovníků čteme se zatajeným dechem. „Nelakují“ nic na růžovo, nýbrž vypráví také celou řadu příběhů, v nichž
museli prokázat neobyčejnou vytrvalost. Nepálci uctívají mnoho

bohů a někdy i ti, kteří se vydají cestou křesťanství, nevytrvají napořád. Pan BR se stal křesťanem před 21 lety, když mu bylo 40 let, ale
pak svou víru opustil. Nepálská spolupracovnice Jasmaya se s ním
setkala již ve vězení poté, co on i jeho rodina propadli drogám
a pan BR vážně onemocněl. Díky tomu se opět vrátil ke své ztracené víře. Když později zemřel, jeho pozůstalá manželka prosadila
přes silný odpor svých příbuzných, že jeho pohřeb bude křesťanský.
Mnoho lidí zde vyslechlo se zájmem poselství Bible.

Modlitby mění věci!
Nepálská pracovnice Dambar píše o neobyčejné události, která se
stala ve třídě její dcery. Jistá dívka se začala projevovat šokujícím
způsobem. Po lidech kolem sebe házela vším, co jí přišlo pod ruku
a zjevně byla mimo sebe. Dambařina dcera žádala svolení ředitele školy, aby se za dívku mohla modlit. Když viděl vážnost situace,
svolil a dívka se po modlitbě skupinky věřících studentů vrátila
do normálního stavu.
Jinou situaci, kde modlitba stála v centru, popisuje pan Lek. Jednoho dne mu telefonovala paní, kterou znal a její hlas prozrazoval
zděšení. Jejich malá Amisha byla nemocná, na tváři se jí objevila
ošklivá rudá skvrna. Pan Lek byl právě mimo domov, ale jeho dcera
s manželem se za Amishou vydali. Velmi se zděsili, když se po jejich modlitbě Amishin stav zdál ještě horší a skvrna se rozšiřovala.
Modlili se 3 hodiny! Na konci byla Amisha k velké radosti rodiny
i přátel úplně v pořádku.

Naděje, která neselže
Také nám dobře známý pracovník Bipin prožil dobrodružné chvíle.
Bipin sám byl kdysi člověkem na okraji společnosti, bez naděje, že
někdy dokáže vybřednout ze závislostí a násilnických sklonů. Jak
velmi dnes rozumí a dovede pomoci lidem, kteří se domnívají, že
jsou rovněž zcela bez naděje! Pan PB byl ve svých 65 letech sužován neobyčejnými úzkostmi, z nichž pro něj nebylo úniku. Když mu
věštkyně předpověděla, že brzy zemře, jeho stav se ještě podstatně
zhoršil. Tehdy se s ním setkal Bipin a dlouze s ním hovořil o Boží
lásce a o Kristu Ježíši, modlili se spolu. Do života pana PB se vrátila
radost a po mnoha letech „usínal přešťastný a spal dobře a klidně“.

Z Ugandy
Do Ugandy přišlo milion uprchlíků

Z dálkové adopce

Uganda je v této chvíli dějištěm největší uprchlické krize v Africe
Výslovnost ugandských jmen
od genocidy ve Rwandě v roce 1994. Na milion lidí za poslední
rok přišlo ze sousedního Jižního Súdánu, kde už několik let zuří Na našem webu si v sekci vodorovného menu Kde pomáháme
občanská válka. V Ugandě vznikly obrovské uprchlické tábory; nej- – Projekty v zahraničí – Více o Ugandě – „Nahrávky výslovnosti
větší z nich obývá čtvrt milionu lidí. Vláda již několik měsíců volá ugandských jmen“ nově můžete pustit nahrávky jmen dětí
o finanční pomoc, protože situace je nad její síly a hrozí, že lidé z Ugandy! Jejich správnou výslovnost nám osobně namluvil
budou hladovět. Většinu uprchlíků přitom tvoří ženy a děti. Výzvu ředitel ugandské organizace International Needs, pan Justus
k poskytnutí humanitární pomoci již vydalo i OSN.
Miwanda. Přejeme příjemný poslech.
„Tíha situace je neúnosná, ale nemáme na výběr. Nemůžeme uzavřít hranice. To by bylo naprosto nelidské,“ uvedl jeden z ministrů. Podpora dítěte pomohla celé rodině
Uganda v loňském roce přijala nejvíce uprchlíků ze všech zemí
Charles z Ugandy, kterému je dnes 22 let, vypráví příběh své rodiny:
na světě.
„Mám 10 sourozenců a moji rodiče jsou rolníci bez stabilního zdroje příjmu. Miloval jsem studium, ale málem jsem musel ze školy
odejít, protože moji rodiče mi nemohli platit školné. Tehdy jsme
napsali žádost o podporu. Dárce podpory jsem získal v roce 2002,
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když jsem byl ve 2. třídě základní školy. Nyní jsem absolvoval s diplomem v oboru cestovní ruch a hotelový management. Nejenže
mi zaplatili vzdělání, ale také mě vybavili dovednostmi, které mi
pomohly dělat v životě moudrá rozhodnutí. Díky programu podpory jsem poznal Ježíše jako svého Spasitele a nyní vyučuji v nedělní
škole v mé místní církvi. Tři z mých sourozenců jsou také podporováni prostřednictvím IN.
Další věc, která mě vždycky trápila, byla, že moji rodiče rodí další děti, aniž by mohli dostatečně zajistit jejich potřeby. Moje rady
neposlouchali a pokaždé, když jsem viděl svou matku těhotnou,
cítil jsem se špatně. Jednou jsem dokonce s rodiči celé měsíce
nepromluvil. Jsem rád, že na radu tety a sociálních pracovníků
z IN moje matka po svém 10. porodu (dvojčat) souhlasila, že podstoupí sterilizaci.
Za svůj úspěch vděčím IN a svému dárci, protože bez vaší podpory
by byl můj život jiný. Děkuji Vám! Modlím se, abyste pokračovali
v tomto dobrém díle. Ať Vám Bůh hojně žehná.“

né vstřebat výuku z důvodu potíží s porozuměním a téměř o studium ztratily zájem. Nyní jsou pyšné na to, co dělají, a ve škole jsou
šťastné. Gladys podporuje dárce z ČR.
Chlapec Andrew je dalším z podporovaných hluchoněmých dětí.
Současně s běžnou výukou se věnuje umění a řemeslu se specializací na výrobu obálek, obalových materiálů, náramků a dámských
kabelek. Vyrobit dámskou peněženku mu trvá maximálně dva dny,
přičemž cena jedné se může vyšplhat až na 15 000 šilinků (asi
4 dolary).
Článek o přínosu vzdělávání neslyšících dětí od naší dárkyně
Bc. Jany Lapčákové si můžete přečíst ve starších Čerstvých zprávách na našem webu – část Náš zpravodaj – Říjen 2014.
Vážní zájemci o podporu sluchově postižených dětí nám mohou
napsat na nadace@mezinarodni-potreby.cz a teprve na základě jejich ochoty podporovat pak žádáme ugandskou kancelář IN o informace o potřebných dětech. Plná podpora je 1 860 Kč měsíčně,
je možná i poloviční podpora a nejnižší možná podpora je 620 Kč
měsíčně.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Rodina a mládež jsou v centru pozornosti

Ugandské děti, které ve studiu podporují dárci, se účastní volnočasového kroužku, který organizuje škola.

Možná jste účetní – pomozte opuštěné Sumaye
Sedmnáctiletá Sumaya z Ugandy má
čtyři bratry a jednu sestru. Matka jim
zemřela už před lety a otec je opustil;
pouze je občas navštěvuje. O tyto děti
se stará babička z otcovy strany, ale její
příjem nemůže stačit na vzdělání dětí.
Sumaya by se ráda stala účetní. Má
ráda hudbu a umí hezky zpívat. Doma
pomáhá s mytím nádobí a prací na zahrádce. Chodí do 6. třídy v křesťanské
škole, kterou provozuje organizace International Needs. Cestu k lepší budoucnosti jí pravidelnou finanční podporou v programu Dálková adopce PLUS® můžete umožnit
i Vy.

Pomáhat neslyšícím dětem má smysl
I sluchově postižené děti mohou díky podpoře získat profesní dovednosti. V současné době čeští dárci, kterým děkujeme i touto
cestou, podporují čtyři takové děti.
Dvojčata Gladys a Agnes se narodila hluchoněmá. Loni se přihlásila na kurz pletení při učilišti pro sluchově postižené. Máme velikou
radost, že dívky dělají v kurzu velký pokrok. Dříve pro ně bylo obtíž-
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Přestože je Uganda zemí s vysokým procentem obyvatel, kteří se
hlásí ke křesťanství, duchovní práce pracovníků, které podporujeme z ČR, je vysoce potřebná. V zemi má velmi silné tradice okultismus a různé formy pověrčivých kultů. Nesprávného životního stylu
nejsou uchráněni ani mnozí z těch, kdo se formálně hlásí ke křesťanství.
Náš spolupracovník Emmanuel nás informoval o velikonočním celonočním modlitebním shromáždění jejich společenství. Mnozí lidé
zakusili duchovní obnovu a někteří nemocní prožili uzdravení.
Velmi důležitá byla však i služba mladým lidem na různých seminářích, stejně jako manželské semináře pro křesťany i nekřesťany,
jichž se zúčastnilo 20 párů. Společenství se přitom schází v primitivních podmínkách.
Také terénní pracovníci John a Samuel věnovali v minulém čtvrtletí velké úsilí službě manželským párům a mladým lidem. Dobrá
rodina je i v této části světa základem pro lidský život. Všichni podporovaní pracovníci investovali mnoho energie do osvětových aktivit, kdy oni i jejich spolupracovníci navštěvovali jednotlivé rodiny
a pořádali setkání, na nichž hovořili o poselství Bible.

Dozvíme se více a získáme fotografie!
Naše nadace po mnoho let podporuje práci ugandských křesťanských pracovníků. Postupně jsme pochopili, že to je velmi důležitý
prvek služby místní organizace IN. Ani vysoký počet lidí, kteří (někdy i formálně) vyznávají křesťanství, ještě neznamená, že křesťané
mohou složit ruce do klína. Ostatně, o tom bychom jim s ohledem
na historii Evropy mohli vyprávět!
Naši spolupracovníci v Ugandě jsou však prostí lidé, kteří slouží
opravdu chudým vrstvám. Své zprávy píšou ručně, chybí nám fotografie ze služby. Proto jsme s vedením IN domluvili, že vynaložíme
úsilí na rozšíření jejich zpráv a poskytli jsme jim rovněž prostředky
na zakoupení jednoduchých fotoaparátů. Vedení IN svolá tyto pracovníky na zvláštní setkání, kde jim budou názorně vysvětlovat, jak
mají psát své zprávy. Před námi je ještě kus cesty, ale věříme, že
příště se v našich Čerstvých zprávách dozvíte o jejich práci více!

Nadace Mezinárodní potřeby – Čerstvé zprávy

O programu Dálková adopce PLUS®
20 let programu Dálková adopce PLUS®
Letos je to již 20 let, co s námi podporujete chudé děti. Prvními
podporovanými byly děti z Nepálu. Dnes díky našim dárcům dostává podporu ve vzdělávání 162 nepálských dětí. S námi však
můžete podporovat děti také z Bangladéše, Burkiny Faso, Filipín,
Indie a Ugandy.
Během dvaceti let této pomoci dostalo díky Vám naději na lepší budoucnost skoro 900 dětí, které mohly chodit do školy. Přes polovinu
(celkem 467) jich s námi podporujete nyní. Společně přerušujeme
koloběh chudoby, společně měníme životy. Za všechny potřebné
děti Vám srdečně děkujeme!

Prvním byl Jesi Rai, chlapec z křesťanské rodiny z vesnice v Nepálu, který
prošel celým základním vzděláním, nesložil však závěrečné zkoušky. Původně
chtěl být lékařem.
Druhá byla Elina Rai, dívka z Nepálu,
která během deseti let podpory dokončila základní vzdělání, i když měla horší
prospěch. Měla v plánu studovat ekonomiku na střední škole, ale už nevíme,
zda se jí to podařilo.
Posledním byl Rasel Babu, chlapec z bangladéšského slumu, z rodiny vyznávající islám. Ten s výbornými výsledky úspěšně dokončil
5. třídu, což je v Bangladéši poslední třída základní školy. Zřejmě
studuje dál, ale už mimo dosah organizace International Needs.
Panu Říhovi jsme položili tyto otázky:
Blahopřejeme Vám a velice Vám děkujeme za Vaši věrnost. Co
si myslíte o pomoci v podobě dálkové adopce?
„Myslím, že je to výborná příležitost podělit se s chudšími bližními
a pomoci dětem. Samozřejmě na křesťanských základech, to je
pro mě klíčové.“
Zklamaly Vás něčím podporované děti?
„Jesi i Elina nebyli špičkoví žáci, ve škole moc dobře neprospívali,
ale pro mě je důležité, že školu dokončili.“

Co Vám dává motivaci k podpoře neznámých dětí, které i navzdory podpoře třeba nedělají ty pokroky, které bychom všichni rádi viděli?
Vzpomínka na počátky – přišel čas pomáhat chudším
„Je to hlavně snaha rozdělit se z našeho nadbytku, ve kterém žijeIng. Pavel Mareš, bývalý ředitel Nada- me a za který jsme Bohu vděční, a pomoci někomu v nedostatku.“
ce Mezinárodní potřeby (NMP), vypráví Jak z Vašeho pohledu funguje spolupráce s NMP?
o době, kdy NMP pod jeho vedením „Jsem spokojen s přístupem pracovníků nadace a jsem rád, že nazahájila pomoc první chudé zemi:
dace je aktivní ve vztahu ke sponzorovaným zemím a získává čer„Z počátků nadace mi i po letech utkvěl stvé informace.“
v mysli ten moment pochopení, že už Jak byste zhodnotil informace a zprávy o dětech?
přišel čas, abychom místo neustálého „Zprávy o dětech a od dětí jsou výborná věc, kde je vidět, jaké mají
přijímání pomoci ze zahraničí začali ko- děti výsledky a jak se vyvíjí. Sice jsem sám nikdy žádnou zprávu
nečně také sami s podporou těch zemí, zpět neposlal, ale sám jsem rád, že mi zprávy chodí. Je to i motikteré jsou na tom nesrovnatelně hůře vace k další podpoře.“
než my. Mému srdci byl tehdy zvlášť blízký Nepál. Vnímal jsem
a těžce nesl chudobu té horské země a fascinovala mě skromnost, Jak – v souvislosti s Dálkovou adopcí PLUS® – vnímáte to, že
odolnost, vytrvalost a věrnost jejich obyvatel. Teď se prostřednic- vzdělání není jen „škola“? V čem vidíte přínosy těchto adopcí?
tvím nadace naskytla možnost, jak jim prakticky pomoci… Tento „Hlavně v tom, že děti dostávají křesťanský (Kristův) pohled na svět
projekt později také podstatnou měrou pomohl nadaci k získání už odmalička a dostanou se do skupiny lidí, kteří je mají rádi.“
nemalého státního příspěvku do nadačního jmění. Potvrdila se tak Z čeho máte největší radost?
známá zkušenost, že Bůh žehná těm, kdo jsou ochotni se rozdělit „Ze skutečnosti, že jsem naposledy podpořil chlapce z muslimské
rodiny. Doufám, že to jeho život nasměruje správným směrem.“
s chudšími, což je vlastním smyslem existence NMP.“
Na této 10 let staré fotce jsou děti v nepálské Pokhaře při programu, který pro ně připravila International Needs.

První dárce dálkové adopce podporuje děti už 20 let
Pan Ing. Vlastimil Říha je celých 20 let dárcem Dálkové adopce
PLUS®, navíc je i úplně prvním dárcem tohoto programu a také
daňovým poradcem NMP. První dar nám daroval v červenci 1997.
Za uplynulých 20 let prostřednictvím NMP podporoval 3 děti.

Máte v úmyslu v adopci pokračovat?
„Určitě.“
Nadaci pomáháte i prostřednictvím Vaší profese – účetního
a daňového poradce. Jaký je Váš dojem z hospodaření nadace, když vidíte každý detail účetnictví?
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„Účetnictví nadace je vedeno poctivě a zodpovědně na vysoké
úrovni kvality. Může být dle mého názoru vzorem pro další. Velmi oceňuji snahu vedení nadace navštěvovat ty země, které jsou
příjemci podpory, a provádět osobní dohled nad využitím podpor
do zahraničí.“
Děkujeme Vám za rozhovor.
Podobně věrných dárců má nadace více. Jejich vytrvalost a věrnost
velice oceňujeme.

Dotazník pro dárce dálkové adopce

V květnu jsme Vás, kteří jste zapojeni do programu Dálková adopce
PLUS®, e-mailem požádali o zpětnou vazbu, a to formou dotazníku.
V něm jsme se ptali, jak jste spokojeni se zprávami od dětí, co Vás
zajímá v tomto zpravodaji, jak Vám vyhovuje komunikace s námi či
co byste zlepšili. Dotazník jsme vytvářeli s cílem vylepšit náš projekt
Dálková adopce PLUS®. Obdrželo ho 549 dárců a 69 z nich ho
vyplnilo. Všem mockrát děkujeme!
Vaše odpovědi byly obecně velice pozitivní. Z toho máme velkou radost a vážíme si Vaší důvěry. Veškeré Vaše podněty a odpovědi pečlivě zvažujeme a jsou pro nás inspirací. O některých z nich budeme
komunikovat s naší partnerskou organizací International Needs.
K Vašim otázkám a připomínkám se také budeme postupně vracet
v Čerstvých zprávách. V tomto vydání (níže) odpovídáme na častou
zmínku, že si nejste jistí, zda dítě dostalo Váš dopis. A také, kde
a jak můžete vidět podporované dítě. Na jaře 2018 bychom rádi
napsali více o tom, že dopisy dětí se Vám zdají stále stejné a proč
Vám dítě v květnu píše, co dělalo o Vánocích.
Své náměty nám můžete zasílat, i když jste se k vyplnění dotazníku
nedostali. Velmi si vážíme jakékoliv zpětné vazby.

přebírání zásilky. Chcete-li zvýšit pravděpodobnost, že dopis bude
úspěšně doručen, vložte do obálky opravdu jen minimum věcí, aby
obálka zůstala plochá.
Píšete-li dítěti, věřte, že to má smysl. Děti jsou šťastné, když jim dárci píší. Často si dopisy ukládají jako vzácný poklad. Vaše povinnost
to však není. Nemáte-li čas, můžete poslat alespoň svou fotografii,
pohlednici nebo přání k Vánocům.
Nakonec Vás chceme ujistit, že největším dárkem a radostí pro dítě
je Vaše pravidelná podpora. Dopis či nějaké maličkosti samozřejmě radost také udělají, není to však nic, co by dítě nutně muselo
dostat nebo s čím by dopředu počítalo.

Otázka: můžeme navštívit dítě, které podporujeme?
Ano, návštěvy dětí v jejich zemi umožňujeme. Je však třeba dodržet
některá pravidla:
• o svém záměru nás informujte 3 měsíce před plánovanou návštěvou (k domluvě všech potřebných detailů potřebujeme dostatečný čas),
• buďte připraveni, že od vás budeme potřebovat některé dokumenty, např. výpis z rejstříku trestů,
• návštěvy probíhají vždy za doprovodu pracovníků zahraniční
kanceláře,
• buďte připraveni s námi o komunikovat o tom, jak návštěva proběhne.
Návštěvu dítěte Vám ve spolupráci s našimi kolegy v zahraničí rádi
umožníme. Pokud plánujete cestu do země Vámi podporovaného
dítěte, včas nám napište a domluvíme se na přesném postupu.
Více podrobných informací o pravidlech návštěv najdete na našich
stránkách v rubrice Dálková adopce – Komunikace s dítětem – Návštěva dítěte v jeho zemi.

Otázka: dostalo dítě náš dopis?
To si můžete ověřit, když se nás 3 týdny po odeslání dopisu zeptáte e-mailem. Zahraniční pracovníci nám dávají seznam doručené
pošty dárců na vyžádání přibližně 1x měsíčně. Není-li v nejbližším
seznamu Váš dopis uveden, pak čekáme na další seznam, případně se můžeme v zahraničí zeptat.
Pošta jde do zahraničí obvykle několik týdnů. Nejlepší podmínky
jsou v Indii, kde bývají dopisy doručeny do zahraniční kanceláře
zhruba během týdne. Naopak nejhorší podmínky jsou v Ugandě,
kde doručení trvá průměrně 4 týdny.
Když je dopis doručen do zahraniční kanceláře, může opět trvat
nějakou dobu, než je předán dítěti. To závisí na tom, v jakém místě dítě bydlí a jak častý kontakt s ním naši kolegové mají. Také to
může být ovlivněno zaneprázdněností pracovníků, která je v určitých obdobích velká.
Pokud jste teď dostali dopis dítěte a není v něm žádná zmínka
o Vaší zásilce, ještě to nemusí znamenat, že Váš dopis nedorazil.
Je pravděpodobné, že dítě svůj dopis psalo dříve, než dostalo dopis od Vás.
Některé zásilky se neočekávaně zdrží a jiné se po cestě ztratí. V rozvojových zemích nefunguje pošta zdaleka tak spolehlivě jako u nás,
navíc putuje přes další země, překládá se apod. Nemůžeme nijak
ovlivnit, ani zaručit, že právě Váš dopis se neztratí.
Ani doporučené zaslání nezajistí, že dopis dojde (to pošta nezaručuje dokonce ani v ČR). My radíme posílat dopisy obyčejně, protože doporučené psaní může našim kolegům způsobit komplikace při
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Petr Horáček se při své návštěvě severoindického Dehradunu
setkal s některými dětmi z programu dálkové adopce.

Otázka: můžeme podporované dítě pozvat do ČR?
Ne, bohužel není možné, aby „Vaše“ dítě přijelo na návštěvu
do naší země. Jednalo by se o příliš velký kulturní šok, podporované děti žijí v nesrovnatelně jiných podmínkách. Smyslem dálkové
adopce není napodobit opravdovou adopci, ale umožnit dárcům,
aby pomohli konkrétnímu chudému dítěti v rozvojové zemi získat
vzdělání, které může změnit život jemu i jeho rodině.

Nadace Mezinárodní potřeby – Čerstvé zprávy

Program Zdravá mládež v ČR
„Přednášky mi v mnoha případech otevřely oči…“ (studentka)
Pro děti a mládež se mohou programy na školách stát zásadní pomocí, jak uvedla jedna ze studentek v písemné zpětné vazbě výše.
Lektoři jsou těmi, s nimiž mohou mladí lidé hovořit o věcech, které velmi potřebují pro správný směr do života.
Průměrný věk první zkušenosti dítěte s pornografií na internetu je
11 let.
Čeští školáci ve věku 15 a 16 let jsou nejrozšířenější skupinou uživatelů konopí a extáze v Evropě.
V ČR v posledních letech přibývá nakažených HIV – loni jich bylo
nejvíce od r. 1985. Celkem 95 % všech nakažených se infikovalo
při sexu.

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

Ještě letos je příležitost stát se lektorem a měnit
s námi životy mladých v ČR
Vyhlásili jsme mimořádné kolo grantového řízení, do něhož se mohou hlásit noví zájemci o lektorskou činnost v programu Zdravá
mládež. Uzávěrka je 31. 10. 2017. Noví lektoři mohou od Nadace
Mezinárodní potřeby získat dlouhodobou finanční podporu. Více
informací najdete na www.zdrava-mladez.cz v sekci Granty.

Chceme podpořit křesťany, kteří se věnují lektorské činnosti na českých školách anebo by do této práce rádi vstoupili. Lektorská činnost spočívá v organizování besed na témata primární prevence
(např. nebezpečí internetu, alkohol, šikana, partnerské vztahy,
apod.) ve školách v lektorově okolí. Dále se lektor v části svého
úvazku věnuje tzv. následné činnosti, kterou tvoří nejrůznější volnočasové aktivity pro mladé, často ve spolupráci s místní církví.

Jana Coufalová je lektorkou v programu „Zdravá mládež“ od září
2016.

Program Zdravá mládež podporuje lektory přednášející na českých
školách na etická témata. Lektoři se s mladými setkávají i ve volném čase, navazují užší kontakt, pomáhají a radí jim v krizových
situacích.
Lektory podporujeme dlouhodobě pravidelnou měsíční částkou tak,
aby se mohli lektorské práci věnovat v úvazku, který jim vyhovuje.
Díky naší podpoře mohou tuto službu vykonávat profesionálně.
Podporovaným lektorům poskytujeme individuální přístup a kromě
finanční podpory je podporujeme i duchovně. Navíc se mohou
zdarma zúčastnit každoročního třídenního soustředění lektorů, které pořádáme v září a které je největší akcí pro křesťanské lektory
v ČR.
Budeme rádi, když tuto informaci předáte těm, kteří by o lektorskou činnost mohli mít zájem, a když ji zveřejníte ve své církvi či
společenství.
Program Zdravá mládež jsme zahájili v roce 1999. V roce 2016
jsme v něm rozdali 3,4 milionů Kč, v současné době v něm podporujeme 19 lektorů ze sedmi různých denominací. Více o programu
se dozvíte na www.zdrava-mladez.cz.

Soustředění lektorů bylo přínosem i letos
Třináctý ročník soustředění pro lektory jsme uspořádali v polovině
září. Této třídenní akce se letos zúčastnilo 75 lidí z ČR i ze Slovenska.
Program tentokrát nabízel o něco více volného času než dříve, protože volný čas účastníci s oblibou věnují rozhovorům a sdílením
zkušeností a vždy si tuto část soustředění velmi pochvalují. Novinkou také byla outdoorová aktivita, při které se lidé rozdělení do týmů
s velkým nadšením venku pustili do soutěže na motivy golfu. Nešlo
jenom o společnou legraci a pobyt v přírodě – tato zážitková hra
má svůj smysl a využití např. na adaptačních pobytech škol, kam
lektoři bývají nezřídka zváni, aby tvořili program. Velký zájem také
vyvolalo téma „Vypni ten film“, při kterém se hovořilo o současném
trendu v lektorské práci: o přesunu od klasické „frontální“ přednášky doprovázené prezentací k interaktivním programům, kdy lektor
pracuje s žáky v kruhu a prezentaci nepoužívá. Celé tři dny proběhly
ve velmi přátelské atmosféře. Vybíráme z ohlasů:
• „Skvěle vyvážené, občerstvující.“
• „Díky moc!! Opakovat – o - pa - ko - vat! Příští rok. Díky.“
• „Každý příspěvek byl pro mě užitečný a velmi přínosný.“
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Do atmosféry soustředění můžete nahlédnout na našem webu, kde „Po programu v deváté třídě se mi přes internet ozval jeden z žáků
v části Minulé projekty a akce – „Soustředění lektorů 2017 – repor- s tím, že by potřeboval s něčím pomoc. Během programu působil
povrchně a na první dojem vypadal, že je mu všechno jedno a věci
táž“ najdete řadu fotografií a krátký videosestřih.
má ‚na háku‘.
Masku pohodáře si snažil zachovat i přes Facebook a posílal směStřípky z činnosti lektorů
jící se smajlíky apod. Pozval jsem jej do klubu, abychom si mohli
promluvit
přímo, z očí do očí. On souhlasil, ale také mi napsal, že
Volnočasový klub a práce pro celou komunitu
neví, jestli jeho problém za to stojí. Ujistil jsem jej, že žádný proJaromír Babka vypráví: „Volnočasový klub jede v plném proudu.
blém není zbytečný a bezvýznamný. Napsal mi tedy, oč jde – a rozStandardně do něj chodí stále stejné děti, ale v poslední době
hodně se nejednalo o nic malého. Trápí se ve škole a připadá si, že
přibylo i několik nových zejména v návaznosti na moje přednášky
nezapadá do kolektivu a nemá žádné kámoše. Má z toho deprese
na místní základní škole. Musím říct, že jsem mile překvapen, jak
a „rozhodí“ ho každé odmítnutí. Z toho důvodu také moc nepoužívá
to přirozeně funguje. Děti jsou na programech nadšené, zvykají si
sociální sítě, protože tam mu to jeho problémy připomíná. Vrchona mne a na ulici mě zdraví: „ahoj Míro“. Někdy jdou s rodiči a ti se
lem všeho pak bylo, když napsal, že v návaznosti na tyto problémy
ptají, kdo to byl. Daří se nám také zaujmout některé středoškoláky,
dokonce několikrát uvažoval i o sebevraždě.
které nově potkávám na programech na škodovácké střední v MlaJak velmi se mi na tom ukázkově potvrdilo, že tato generace mladé Boleslavi a jsou přímo ze Sobotky. Následně děláme akce i pro
dých má navenek často všechno, ale uvnitř je vyprahlá a odmítcelé rodiny, kde se samozřejmě potkáváme s různými rodiči, kteří
nutá, bez pocitu jistoty a bezpečí. Tento žák se na tom programu
mne znají od dětí. Je to taková komunitní práce, vše je propojené.“
tvářil nejvíce v pohodě, dokonce se s ostatními i bavil, uvnitř však
Jaromír Babka je sice v našem programu Zdravá mládež celkem
prožíval takové věci!
nový, avšak v lektorské práci žádným nováčkem není - právě naopak.
Nakonec se nám podařilo sejít a mohli jsme se bavit nejen o jeho
Byli jsme se na jedné jeho besedě podívat a můžeme potvrdit, že
situaci, ale i o tom, co skutečně znamená přátelství a jak je dnesjde o skutečně kvalitní práci. Mezi mladými se pohybuje jako ryba
ka deformované právě sociálními sítěmi a povrchností ve vztazích.
ve vodě, přirozeně s nimi komunikuje a citlivě vede besedu. NaDalší skvělou věcí bylo, když řekl, že se opět někdy zastaví, a opravhlédněte do reportáže a krátkého videa na našich webových strándu pak přišel. V příštím školním roce má také v úmyslu klub nakách v rubrice Zdravá mládež v ČR – Z přednášek lektorů – Video:
vštěvovat.“
Jaromír Babka, březen 2017.
Každého lektora chceme alespoň jednou ročně vidět na vlastní
oči při práci. Nejen že si ověříme, jak lektor pracuje, jak mu to jde
ve třídě, a můžeme s ním osobně hovořit, ale navíc si pořídíme pěkné fotky a pak Vám rádi vyprávíme, jak se danému lektorovi daří.
Na našem webu v části Zdravá mládež v ČR – Z přednášek lektorů
– Video: Jan Novák, duben 2017 můžete zhlédnout krátké video
z besedy Jana Nováka, našeho nejmladšího lektora.

Jaromír Babka je velmi zkušený lektor a se studenty si výborně
rozumí.

Učitelé hodnotí lektorku z Olomoucka
Jana Coufalová působí jako lektorka v Olomouci teprve prvním rokem, její práci však učitelé a školy hodnotí velmi kladně: „Lektorka
zcela bez problémů navázala přirozený kontakt se všemi skupinami,
dokázala si udržet jejich pozornost a zaujmout je. Citlivě reagovala
na všechny podněty ze strany žáků a až do konce dokázala žáky
udržet v pracovním nasazení.“
„Oba programy hodnotím pozitivně. Holky byly nadšeny Vaším programem. Když řekne puberťák, že to bylo ‚skvělý‘, tak je to opravdu
úspěch.“

Po programu žádal deváťák o pomoc
Jan Novák ve své zprávě píše o chlapci, který ho požádal o pomoc
s osobním problémem:
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Jan Novák se od zkušenějších mohl naučit mnoha lektorským
dovednostem.

Intenzivní práce s problematickými třídami
Velmi zkušený lektor Patrik Müller se nezabývá pouze primární prevencí, ale nabízí také selektivní prevenci - specifickou práci s třídami, ve které se již objevují problémy, jako je např. šikana. Vypráví
o tom ve své zprávě:
„V posledním období jsem realizoval převážně programy selektivní
prevence. Jednalo se o práci se šesti třídami, se kterými jsem rea-

Nadace Mezinárodní potřeby – Čerstvé zprávy
strach ovládající celé skupiny apod. Je to opravdu velmi náročný
program, kdy na žáky myslím i mezi jednotlivými setkáními. Jelikož
jsem měl 6 tříd v rámci dvou měsíců, myslel jsem na tyto děti takřka
neustále. Na druhou stranu bylo velkou odměnou budování vztahů,
uvolňování jednotlivců, přestože byla rozkrývána i vážná šikana.
Během programu se nezřídka někteří rozplakali.“

Video z besedy Pavla Kotoučka o lásce
Viděli jsme Pavla Kotoučka v akci! Beseda o přátelství a lásce patřila žákům osmé třídy a Vy se na našich stránkách v sekci Zdravá
mládež v ČR – Z přednášek lektorů – Video: Pavel Kotouček, květen 2017 nyní můžete podívat zejména na krátké video, které jsme
při ní pořídili.
Pavel Kotouček při besedě v květnu

Naši pomoc mladým můžete podporovat i Vy

lizoval celkem 11 hodin ve čtyřech setkáních. Vždy šlo o složitou Kdokoliv se může stát součástí řešení nouze mladých lidí. Dar
práci se skupinou se špatnými vztahy žáků mezi sebou, ale i žáků 500 Kč stačí na besedu pro jednu třídu. Všechny Vaše dary použivůči učitelům. Velkou výhodou byla možnost se s třídou vidět více- jeme v plné výši na podporu lektorů. Dary na podporu programu
krát a pronikat do hloubky problémů. Samozřejmě to vyžadovalo „Zdravá mládež“ zasílejte na náš účet č. 139513054 / 2700 s vamnohem větší a náročnější přípravy a psychickou náročnost. Roz- riabilním symbolem 350. Další způsoby, jak nám můžete dát peněkrývaly se vazby mezi jednotlivými žáky, manipulace, vydírání, ag- žitý dar, naleznete na www.mezinarodni-potreby.cz ve vodorovném
resivní chování, dlouhodobé záměrné ubližování, sexuální narážky, menu v části Chci přispět – Finanční dary.

Novinky, události a informace z naší kanceláře
Vánoční sbírka bude i letos!
Jako každoročně i letos připravujeme pro
naše současné či minulé dárce, partnery a zájemce o naši činnost sbírku, která
obvykle trvá přes celé Vánoce až do konce ledna příštího roku. Jakmile budeme
mít kompletní informace, zveřejníme je
na www.mezinarodni-potreby.cz v sekci Další projekty – Zvláštní sbírky.

Mohlo se také stát, že náš e-mail skončil v jiné složce, než byste
očekávali. Používáte-li Gmail, přesuňte si náš e-mail ze záložky „Promo akce“ do „Primární pošty“. Máte-li e-mail na Seznamu, přesuňte
náš e-mail ze složky „Hromadné“ do „Doručené pošty“.
Pokud nejste našimi dárci, ale rádi byste tyto tiskoviny dostávali e-mailem, můžete nám napsat na nadace@mezinarodni-potreby.cz
a my Vaši adresu přidáme do rozesílání.

Profesní sociální síť LinkedIn
Na síti LinkedIn najdete aktuality Nadace Mezinárodní potřeby buď
kliknutím na ikonku (viz foto) na titulní stránce našeho webu nebo
sledováním ze svého profilu na této internetové síti. Pak můžete
naše příspěvky sdílet svým kolegům či obchodním partnerům a propagovat tak naše projekty.

Výroční zpráva i „Čerstvé zprávy“ elektronicky
Pokračujeme ve snižování nákladů, a proto jsme v červnu všem našim dárcům, kteří používají e-mail a přáli si „Čerstvé zprávy“ elektronicky, poslali elektronicky i Výroční zprávu za rok 2016. Je zveřejněna i na www.mezinarodni-potreby.cz v sekci „O nás“ (vodorovné
menu) – Výroční zprávy. Jestliže jste ji dosud nečetli, podívejte se,
kolik dobrého se stalo i díky Vám.
Nejste-li si vědomi, že byste od nás dostávali e-maily (a přitom jste
si nepřáli naše materiály pouze vytištěné), prosím zkontrolujte si
spam. Našli-li jste tam náš e-mail, doporučujeme, abyste naši e-mailovou adresu zadali do svého adresáře.

Dary si můžete odečíst 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 odvedených daní a tím je zvýhodňuje. Minimální uplatnitelný dar pro
fyzické osoby je celkově 1000 Kč za rok (může to být např. i 5 potvrzení od různých organizací po 200 Kč). K prokázání toho, 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.
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Změny ve svých údajích za účelem potvrzení nám prosím sdělte
nejpozději do 10. ledna 2018. Poté už nebude možné přesouvat
dary mezi osobami-příjemci potvrzení a zpětně měnit již vydané
potvrzení.

Doporučujeme časopis Kroky
Máte-li školní děti či vnoučata, jste-li učitelé nedělních škol, věnujete-li se biblickému vzdělávání dětí, pak čtěte tento výborný křesťanský časopis (dvouměsíčník). Objednávejte na adrese redakce:
kroky@kroky.cz nebo na tel: 548 539 397. Bližší informace a aktuality jsou zveřejněny na facebookové stránce „Časopis Kroky“.

Variabilní symboly
Účel daru

Var.
symbol

Fond programu Zdravá mládež

350

Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby

201

Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí
Občasná podpora Dětského domova Savar
(Bangladéš)
Podpora Evangelikálního teologického
semináře
Podpora Křesťanské misijní společnosti
Podpora práce administrativní pracovnice
Jany Brdíčkové
Podpora práce administrativního pracovníka
Jiřího Kubáta
Podpora práce koordinátorky Elišky Zeiskové
Podpora práce projektové manažerky
Daniely Horáčkové
Podpora práce výkonného ředitele
Petra Horáčka
Správa (provoz) nadace

11

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

16

15200

Myslíte, že by tento zpravodaj zaujal někoho dalšího?
Přepošlete mu jej. Kdokoliv o něj může požádat na e-mailu nadace@mezinarodni-potreby.cz.

Sledujte naše aktuality na sociálních sítích
Najdete nás na těchto sociálních sítích: Facebook, LinkedIn, Twitter a Instagram. Pokud na nich nemáte své profily, nevadí; i přesto
si můžete aktuality NMP prohlížet po kliknutí na jednotlivé ikonky
těchto sítí na www.mezinarodni-potreby.cz. Naše videa si můžete
pustit na YouTube.

pro peněžité dary
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.

200
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Dar v jakékoliv výši má význam a pomáhá měnit
životy lidí
Dálková adopce PLUS® a Nepálští studenti biblických škol v Indii:
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), který používáme
dle aktuálních potřeb, obvykle na doplnění prostředků projektu,
který není dostatečně pokryt účelovými dary.

Nadace Mezinárodní potřeby vydává Čerstvé zprávy jako interní zpravodaj pro své
dárce a příznivce 2x ročně (nepravidelně).
Nadace Mezinárodní potřeby byla založena v r. 1995. Jejím posláním je podporovat křesťanské veřejně prospěšné projekty v ČR i v zahraničí: Dálková adopce
PLUS®, Zdravá mládež (přednášky na českých školách na etická témata) a jiné.
Není-li uvedeno jinak, zahraniční zprávy a fotografie v tomto vydání jsou
z partnerské organizace International Needs, české z našeho archívu.
Neprodejné.
Copyright © 2017 Nadace Mezinárodní potřeby, Všechna práva vyhrazena.

