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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.

Milí dárci a partneři,
rádi Vám nabízíme další pohledy do činnosti nadace, kde se opět
událo tolik krásných a často dojemných událostí. Je pro nás potěšením vybírat pro Vás tyto střípky ze zpráv kolegů ze zahraničí
či našich lektorů z českých škol. I my z nich čerpáme povzbuzení.
Nic z toho by se nemohlo dít bez vytrvalé práce, námahy a zdolávání překážek.
Tak např. v partnerské organizaci International Needs na Filipínách
a v Nepálu se vyměnili ředitelé. Za oběma původními řediteli zůstal
velký kus práce a organizace fungující lépe, než když do ní nastupovali. Z Bangladéše jsme dostali smutnou zprávu, že náhle zemřel
velmi obětavý a schopný ředitel školy v Naogaonu, Martin Mondal.
Ze své návštěvy bangladéšských projektů si dobře vybavuji tohoto
muže s charakterem vůdce a kuráží čelit rizikům křesťanské práce
uprostřed muslimské komunity.
Naopak jsme přivítali tři nové lektory v programu Zdravá mládež,
z nichž máme velkou radost. Jejich jména najdete v článku „Změny v týmu lektorů“ v tomto zpravodaji a fotografie s podrobnostmi
na www.mezinarodni-potreby.cz v části Zdravá mládež v ČR – Přehled lektorů. Těšíme se, až Vám budeme moci jejich práci představit blíže.
Rád bych Vás upozornil na změnu účtu – více najdete v poslední
části tohoto vydání; děkujeme za pochopení.
Máme mnoho důvodů k vděčnosti, protože minulý rok byl rekordní
ve všech ukazatelích. Vaše dary překonaly naše očekávání a patří

Vám naše poděkování. Dostali jsme bezmála 7000 jednotlivých
darů a jejich celková výše byla téměř 8 milionů korun. Dary od Vás
z ČR na podporu lektorů jsou již důstojným protipólem prostředků,
které máme ze zahraničí. Děkujeme Vám za Vaši štědrost, kterou
využijeme co nejlépe ve prospěch těch, kterým je určena.
Váš Mgr. Petr Horáček,
výkonný ředitel NMP

Jedním z nových lektorů programu Zdravá mládež
je Radim Strojek.

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
Z dálkové adopce
Ve venkovském Naogaonu vznikne další škola!
Organizace IN provozuje školu v oblasti Naogaon, kde jiné školy,
dostupné pro chudé lidi, vůbec nejsou. Gramotnost je tu pouhých
45 %. Díky vzdělávání dětí se tam však zvyšuje gramotnost jejich
rodičů, kteří se učí od svých dětí. Jeden změněný život může takto
změnit i 100 dalších.
Loni v této vesnické škole s křesťansky zaměřenou výukou studovalo více než 250 dětí, které prošly vzděláním od školky až do konce
základní školy (8. třída). Kapacita školy ale neumožňuje přijmout
všechny děti, které by sem chtěly chodit. Třídy byly tedy rozděleny
na dvě směny a učitelé se střídali. To však nejde trvale, a proto naši
kolegové pracují na rozšíření prostor. Už se podařilo dokončit druhé
patro nové budovy, která má být třípatrová a má sloužit pro 400 dětí.
Při stavbě se počítá i s ubytovací kapacitou až pro 50 dětí. Ubytování bude sloužit dětem, které nyní musí kvůli bídě chodit do práce
a teprve pak navštěvují odpolední školu pro pracující děti.
Čeští dárci podporují 14 dětí z tohoto velmi chudého regionu a další hledají své dárce na našich stránkách www.dalkova-adopce.cz
v části Dálková adopce – Děti k dálkové adopci – Děti z chudých
rodin ze slumů z Bangladéše.

na univerzitu. I nyní mi se studiem finančně pomáhají dárci. Navždy budu vděčná jim i pracovníkům dětského domova, že mi dali
tuto příležitost.“

Dívky v dětském domově se baví ve volném čase.

Nové hřiště v dětském domově Savar
Díky dárcům ze zahraničí mohli naši kolegové v domově obnovit
hřiště. Postavili nové prolézačky a herní prvky a od listopadu je mohou děti využívat. Je to velkou pomocí a přispěním k příjemnému
prostředí v domově.

Na dětský domov Savar můžete přispět i občasnými
dary
Nemůžete-li na sebe vzít závazek pravidelné podpory v dálkové
adopci, můžete na chod dětského domova Savar přispět libovolnou částkou s variabilním symbolem 15200 a Vaším osobním specifickým symbolem (neznáte-li jej, rádi Vám ho sdělíme). Vaše dary
pomohou zlepšovat prostředí, ve kterém děti žijí, a kvalitu poskytované péče. 1x ročně Vám pak zašleme aktuální informace o dětech z domova.

Děti v jedné ze tříd školy v Naogaonu, kterou provozuje IN.

Dobré výsledky dětí ze škol International Needs
Kvalitu škol, které IN provozuje v Bangladéši pro chudé děti, ověřují národní zkoušky, které děti skládají při dokončení některých tříd.
Každoročně tak můžeme vidět, že naprostá většina dětí zkouškami
úspěšně projde.
V roce 2017 skládalo národní zkoušku v 10. třídě např. 12 děvčat
z dětského domova Savar (více najdete níže). Pouze jedna dívka
zkoušky nezvládla, ostatní dostaly výborné známky. Dalších 38 děvčat na druhém stupni základní školy skládalo ročníkové zkoušky
a 36 z nich uspělo na výbornou.

Santona prošla domovem Savar a studuje na univerzitě
„Jmenuji se Santona Bapari. Mám šest sourozenců a když jsem
byla malá, moji rodiče byli nemocní. Otec chodil lidem uklízet
domy, aby vydělal peníze, ale přesto jsme některé dny neměli co
jíst. Do školy jsme chodit nemohli. Pak jsme se dozvěděli o dětském
domově Savar a já jsem do něj mohla jít bydlet. Díky podpoře dárců
ze zahraničí jsem tam mohla žít a získat potřebné vzdělání. Mohla
jsem dokonce studovat i střední školu a podařilo se mi dostat až
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Nové herní prvky na hřišti pro děvčata z dětského domova.

Podporujte devítiletou Tailang z domova Savar
Tailang Mro má dva sourozence a je z jižního Bangladéše. Otec
pracuje jako kočovný rolník: nemá žádný pozemek, ale za denní mzdu obdělává půdu druhých. Vydělává však příliš málo. Tato
křesťanská rodina žije v chatrči z bambusu, dřeva a listí. Děti musely školní docházku ukončit kvůli chudobě, a tak je Tailang velmi
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šťastná, že dostala příležitost žít v křesťanském dětském domově Savar, i když
je to 700 km od její rodiny. Tam dostává jídlo, vzdělání, oblečení i ubytování. Tailang má ráda hudbu. Ve škole
má nejradši výuku náboženství. Chodí
do 2. třídy. Najde-li své dárce, bude se
jí moci dostat plného zaopatření a zlepší se velmi prosté prostředí, ve kterém
děti v domově žijí.
Staňte se součástí řešení její nouze. Jako dárce podpory pro konkrétní dítě dostanete 4 zprávy o podpořeném dítěti za rok, lze si
i dopisovat. K podpoře Tailang nebo jiných podobně chudých dívek
se můžete přihlásit na našem webu v části Dálková adopce – Děti
k dálkové adopci – Ohrožené děti z dětského domova v Bangladéši.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Bohu Bible záleží na starostech obyčejných lidí
V Bangladéši žije pouze 5 % křesťanů. A podle zákonů tam není dovoleno zvěstovat evangelium na otevřených místech. Naši kolegové

z IN však nalézají způsoby, jak seznámit s dobrou zprávou o Pánu
Ježíši Kristu ostatní. Vždy se najde řada lidí, kteří sami přicházejí
na jejich osvětové akce a s velkým zájmem se chtějí dozvědět více
o křesťanské víře. Z Koránu už znají „Isu“ (Ježíše) jako proroka, ale
Bible o něm píše mnohem víc. To je zajímá.
Matthew, křesťanský pracovník z Bangladéše, kterého podporujeme
díky Vašemu zapojení do Dálkové adopce PLUS®, se nejvíce věnuje lidem v jejich domovech, na ulicích, případně v nemocnicích.
Nabízí jim modlitby a oni vděčně souhlasí nebo o ně sami žádají. Modlí se tedy společně za uzdravení, za jejich finanční situaci
a další starosti, které je trápí, protože Bohu Bible záleží na starostech obyčejných lidí a rád se jich ujímá.
Matthew je prostý člověk a jeho zprávy jsou psané jednoduchým jazykem, ale jsou plné krásných událostí. Vypráví, jak se snažil usmířit
dva rozkmotřené bratry. Oba jsou z křesťanské rodiny, ale nežijí jako
křesťané. Nejprve jej ani nechtěli pustit do svého domu. On však
v modlitbě za ně i ve svém úsilí vytrval a nakonec mohl staršímu
z bratrů vysvětlit důležitost odpuštění. Ten byl pohnut a vydal se
za mladším bratrem. Matthew vypráví o jejich krásném smíření takto: „Když mladší uviděl, že jeho bratr přichází k jeho domu, spěchal
mu naproti. Bratři se společně setkali a plakali po mnoho hodin.“

Z Burkiny Faso
Burkina Faso je extrémně chudá západoafrická
země
Jen každý třetí dospělý Burkiňan umí číst a psát. Tím se řadí mezi
tři státy s nejnižší gramotností na celém světě. Tato země je jednou
ze dvaceti nejchudších a nejzaostalejších zemí světa. Je to bývalá
francouzská kolonie (úředním jazykem je proto francouzština); stát
nastoupil cestu k demokracii v říjnu 2014.
Téměř polovinu obyvatelstva tvoří děti ve věku do 14 let. Až 38 %
dětí ve věku 5–14 let pracuje. Více než polovina Burkiňanů, 65 %,
jsou děti a mladí do 24 let.
Organizace International Needs (IN) pomáhá od roku 2004 lidem
ve druhém největším rychle rostoucím městě na jihozápadě země,
v Bobo-Dioulasso. Děti zařazené v projektu Dálková adopce PLUS®
jsou z chudinské čtvrti Colma, kde žije kolem 60 000 lidí bez elektřiny a vodovodu.
Ale i Vy to můžete změnit, můžete se stát součástí řešení této nouze – prosím čtěte dále.

Z dálkové adopce
Křesťanská „Škola Dobré zprávy“ pro chudé děti

Školu „La Bonne Nouvelle School“ (česky: Škola Dobré zprávy),
kterou provozuje burkinská IN, navštěvuje kolem 380 žáků. Z toho
96 je ve studiu podporováno dárci ze zahraničí. Některé děti jsou
z ekonomicky soběstačných rodin a ty platí řádné školní poplatky.
Chudým dětem umožňuje IN docházku zdarma, což je možné jen
díky tomu, že je podporují konkrétní dárci ze zahraničí.
„Dobrou zprávou“ se myslí Ježíšovo poselství z Bible; „evangelium“
je původně řecké slovo a v překladu znamená: dobrá zpráva.

Gisele je teprve ve 2. třídě, doma pomáhá s vařením
I Vy můžete mít v Burkině Faso „svého“
školáka, když budete podporovat chudé
dítě, například tuto dívku:
Gisele Dembele bydlí v chudinské čtvrti města Bobo-Dioulasso a má sestru.
Rodiče jsou velmi chudí, otec pracuje
jako tradiční zemědělec. Pro vodu chodí do studny. Jsou křesťané. Po škole
pomáhá Gisele doma s vařením. Má
ráda tanec. Přestože jí je už 10 let, je
teprve ve 2. třídě. Rodiče si nemohli dovolit posílat ji do školy dříve.
Díky pravidelné podpoře bude mít šanci na lepší život.
Jako dárce podpory pro konkrétní dítě dostanete 4 zprávy o dítěti
za rok, lze si i dopisovat.
Burkinským dětem včetně Gisele 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 Burkiny Faso.

Osm měsíců po startu adopce z ČR do Burkiny Faso
Děti v jedné ze tříd „Školy Dobré zprávy“ v Burkině Faso.

V červnu 2017 jsme v Dálkové adopci PLUS® zahájili nový projekt – podporu dětí ve městě Bobo-Dioulasso. Nyní naši dárci z ČR
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podporují už 8 dětí z této oblasti a další své dárce hledají na našich stránkách. Děti, jejich rodiny i pracovníci místní kanceláře
vřele děkují a vyjadřují vděčnost a úctu všem dárcům. Jsme hrdí

na to, že solidarita a štědrost obyčejných českých lidí nyní dosáhne i do Burkiny Faso! Díky Vaší podpoře se mnohým dětem naplní
jinak nedostupný sen: navštěvovat kvalitní školu.

Z Filipín
O rušné týdny se koncem roku na Filipínách již tradičně postaraly
tropické bouře, které vyvolaly místní záplavy a sesuvy půd. V polovině ledna se pak probudila sopka Mayon, která se nachází na jihovýchodním konci největšího filipínského ostrova Luzon. Chrlení
lávy a menší erupce vyhnaly z domovů desetitisíce lidí v provincii
Albay. Aktivita sopky trvala několik týdnů a stále hrozilo, že dojde
k dalším velkým erupcím. Obyvatelé okolí sopky museli proto zůstat v evakuačních centrech téměř dva měsíce. Teprve na začátku
března se mohli vrátit do svých domovů.

Z dálkové adopce
Měsíc proti drogám – osvěta pro děti i pracovníky
V listopadu se na Filipínách tradičně slaví národní měsíc dětí. Koordinátoři podpory dětí v IN pořádají při této příležitosti v jednotlivých oblastech jednodenní výukové akce na téma, které vyberou
úřady. Tématem listopadu 2017 byla ochrana dětí před užíváním
drog. Děti v programu podpory se tak účastnily promítání různých
podnětných filmů a rodiče si mohli poslechnout přednášky. Se
semináři pomohli pracovníci policie, kteří mluvili k dětem a také
školili pracovníky IN, jak v tomto tématu děti vzdělávat. Semináře
byly vždy doprovázeny dobrým jídlem a hrami.

kuchařství, automobilové či stavební elektroinstalace nebo údržbu
domácností. Po dokončení kurzu získají certifikát o jeho absolvování a budou moci získat finanční půjčku k nastartování nového
podnikání.

Thalia se snaží dostudovat vysokou školu – podpořte ji
Thalia Marie Alegre má šest sourozenců.
Otec a matka jsou farmáři, ale nemají
stálý příjem. Otec navíc trpí astmatem
a někdy není schopen plně pracovat.
Thalia Marie je nejstarší z dětí a ráda
by dokončila vzdělání, aby pomohla
své rodině. Rodina je křesťanská, bydlí
v domku ve venkovské oblasti Magdalena u hl. města Manily. Thalia Marie
si ráda čte, poslouchá hudbu a hraje
badminton. Ve 3. ročníku bakalářského
programu studuje výpočetní techniku,
což by si bez podpory nemohla dovolit.
Školu by měla dokončit na jaře 2019. K finanční podpoře jejího
studia se můžete přihlásit na našich stránkách v sekci Dálková
adopce – Děti k dálkové adopci – Děti z Filipín.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Služba obětem, viníkům i policistům je pro něj výsadou

Oslavy měsíce dětí.

Nový ředitel International Needs Filipíny
Ve druhé polovině loňského roku nastoupil do funkce nový ředitel,
pan Leonardo Alconga. Bývalý ředitel připravoval předání práce již
od jara a pan Alconga se postupně seznamoval se všemi projekty
a s pracovníky v jednotlivých oblastech. Vše proběhlo hladce. Bývalý ředitel Julio Concepcion pobočku úspěšně provedl nesnadným
obdobím nutných změn. Uplatnil v nich svůj smysl pro systematickou a vytrvalou práci. Odcházel s pocitem dobře vykonané práce
poté, co obdržel velmi dobrou pracovní nabídku blízko jeho bydlišti.
Ve funkci ředitele IN totiž musel být celý týden daleko od své rodiny.

Večerní škola pro rodiče
Několik rodičů dětí z programu podpory dostalo díky podpoře IN
možnost od podzimu studovat večerní školu. Mohli si vybrat některý
z praktických kurzů, jako např. krejčovství, pekařinu, mezinárodní
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Joselito Apoya žije asi 470 km od hl.města Manily a slouží v místní věznici. Kromě toho je pastorem křesťanského sboru. Se svými
spolupracovníky slouží i v dětském domově pro zneužívané dívky
a ženy a také v centru pro chlapce, kteří měli konflikt se zákonem.
Účastníci jeho programů mají příležitost slyšet o Ježíši i požádat
o poradenství.
Pro vězně pořádá Joselito opakované kurzy „Cesta vězňů“ podle
Markova evangelia. Dosud tímto kurzem prošlo 230 vězňů. Z mnoha odsouzených se během kurzu stávají lidé, kteří poznali Ježíše
Krista a nyní důvěřují Pánu Bohu ve svých životech. Plánuje se
pokračování.
Joselito kdysi sám prošel polepšovnou i vězením. Vyprávění o tom,
jak se dostal k práci, kterou dělá nyní, si můžete přečíst v článku
„Z vězně učitelem etiky“, který je na našem webu v části Náš zpravodaj – Říjen 2012.
Joselito také zajišťuje programy morální a duchovní obnovy pro
policisty. Ti nyní vědí, jak se modlit k Bohu. A když to mnozí dělají,
má to pozitivní dopad na jejich práci. Svou službu lidem a Boží
zmocnění k ní prožívá Joselito jako velké privilegium.

Sledujte
naše videa
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Z Indie
Čtyřicet pět let života ve službě potřebným
Loni uplynulo 45 let ode dne, kdy Nepálec Nicanor Tamang přijal
výzvu zakladatele mezinárodní organizace International Needs (IN)
a založil práci IN v Nepálu. Tam však byli křesťané v 70. a 80. letech minulého století pronásledováni a museli se scházet tajně.
Nicanor byl kvůli své službě lidem dvakrát vězněn a nakonec byl
v roce 1988 z Nepálu vyhoštěn. Nesl to těžce. Se svou rodinou se
pak usadil v severní Indii nedaleko hranice se západním Nepálem,
v Dehradunu, kde žije početná nepálská menšina. A nevzdal se –
založil práci IN i zde a navíc ještě ve vzdáleném indickém Siliguri
(blízko hranice s východním Nepálem). V té době z Nepálu odcházelo do Indie mnoho lidí kvůli občanské válce.
V Dehradunu je služba Tamangových po léta velkou pomocí chudým žijícím ve slumu velkoměsta. Nicanor o své službě vypráví:
„Posledních 28 let jsme úspěšně pomáhali stovkám dětí postavit se
na nohy. Většina dětí v programu podpory dokončila střední školu. Tím získaly dobrou a stabilní práci – v nemocnici, u počítačů,
v bance, v armádě nebo v obchodu. Jejich dárci si s dětmi vytvořili
skutečné pouto a jsou podporou také požehnáni. Se studiem biblických univerzit jsme pomohli více než 250 studentům, kteří sem
přicházejí studovat z Nepálu a naprostá většina dnes slouží v církvi
v Nepálu nebo v severovýchodní Indii.“
Ve svých šedesáti šesti letech je Nicanor stále nezkrotným živlem,
vždy aktivním v rozhovorech o víře s každým kolem sebe. Místní
chudí lidé ho vnímají jako rodinného přítele.
Do pomoci chudým dětem v severní Indii se můžete zapojit i Vy
v programu Dálková adopce PLUS® (prostřednictvím našeho webu,
část Dálková adopce – Děti k dálkové adopci – Děti z Indie) nebo
můžete podporovat studenta teologie v projektu Nepálští studenti
biblických škol v Indii (více v článku „Studenti biblických škol v Indii“ v tomto zpravodaji).

na tom podíleli svými dary do Vánoční sbírky 2017 (více v závěru
tohoto zpravodaje).
Koordinátorka Seema vypráví: „Spousta rodičů k nám přišla a říkala,
že to je přesně to, co doma potřebují. Byli velmi vděční.“ I my jsme
vděční všem dárcům, kteří se na tomto dárku podíleli.

Praktické plastové nádobí jako dárek pro celou rodinu.

Děti soutěžily v kreslení
Naši kolegové v severní Indii vyhlásili mezi dětmi v programu dálkové adopce soutěž o nejhezčí obrázek s tématikou Vánoc. Ocenění
dostaly všechny děti. Autorem vítězného obrázku je dvanáctiletý Samuel, který chodí do školy jen díky věrné podpoře českého dárce.
Z jeho kresby vznikl motiv pro tisk vánočního přání, které dostali
dárci indických dětí v prosinci do svých schránek.

Z dálkové adopce
O doučovací centrum pro děti je velký zájem
Více než 20 dětí ze slumu chodí pravidelně na doučování do centra
IN, které se podařilo v loňském roce obnovit. Doučování je v Indii
obvyklý způsob, jak vyvážit nekvalitní úroveň státních škol. Je však
obvykle velmi drahé, takže si ho chudé rodiny nemohou dovolit.
Centrum IN je pro podporované děti a další chudé rodiny přístupné zdarma. Paní Seema, která koordinuje podporu dětí, spokojeně
konstatuje, že většina dětí si již díky doučování dokázala zlepšit
známky. O doučování v tomto centru je velký zájem, kapacita je
však omezená. Indičtí kolegové by velmi rádi v nejbližších letech
možnosti centra zdvojnásobili.

Nádobí jako dárek k Vánocům

Samuelův obrázek vyhrál vánoční soutěž.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Bůh nikdy neopustí lidi v těžkostech

Díky podpoře našich dárců můžeme přispívat na plat paní Soni
Jako tradiční připomínka Vánoc posloužila indickým rodinám v pro- (z bezpečnostních důvodů neuvádíme skutečné jméno). Soňa zná
gramu podpory slavnost na konci ledna. Při ní měly děti různá ta- osobně spoustu dětí a rodin. Poskytuje jim poradenství a je jim naneční a hudební představení a pro všechny bylo k dispozici dobré blízku, jak můžeme číst v její nedávné zprávě:
jídlo. Účastníci si vyslechli krátké poselství o obdarovávání lidí v na- „V poslední době jsem několikrát trávila čas s maminkou jednoho
šem okolí. Pak již přišel na řadu zlatý hřeb programu, rozdávání chlapce, která přišla po tragické nehodě o manžela a procházela
balíčků se soupravou praktického plastového nádobí. Tyto dárky těžkým obdobím. Cítila se velmi deprimovaná. Povzbuzovala jsem
mohly být zakoupeny díky darům dárců ze zahraničí. Čeští dárci se ji a připomínala jí, že Bůh ji nikdy neopustí. Modlila se, aby našla
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dobrou práci. Chválíme Boha, že nyní získala práci jako asistentka
učitele v malé křesťanské škole. Je šťastná a vděčná Bohu za jeho
věrnost v jejím životě.“

Studenti biblických škol v Indii
Naši dárci jsou součástí služby rostoucí církvi v Nepálu
Arpan je jeden z mnoha Nepálců, kteří se v posledních desetiletích
rozhodli sloužit křesťanskému Bohu. Nepálská církev stále prožívá
velký růst, přičemž ještě v polovině minulého století tam nebyli prakticky žádní křesťané. Z toho vyplývá logický nedostatek vzdělaných
a zkušených služebníků, kteří by nové křesťany mohli vést.
I my v ČR však můžeme pomoci tím, že podpoříme konkrétní studenty biblických univerzit v Dehradunu v severní Indii, kam mladí nepál-

Arpan hledá dárce
podpory, aby mohl
vystudovat biblickou školu.

ští křesťané přicházejí studovat. Stejně
tak se do náročného studia pustil i Arpan. Po dokončení školy se chce vrátit
zpět do svého křesťanského společenství v Nepálu a prakticky v něm sloužit
potřebným lidem.
Jeho studium můžete podporovat pravidelnou měsíční částkou a k tomu se
prosím přihlaste na www.mezinarodni-potreby.cz v části Další projekty – Nepálští studenti biblických škol v Indii –
Studenti, kteří čekají na podporu.

Z Nepálu
Z dálkové adopce
Nový ředitel International Needs Nepál
Po sedmi letech oddané práce opustila paní Esther Laxmi Thapa
post ředitelky. Do této funkce odvážně nastoupila v době, kdy organizace čelila vážnému vydírání ze strany zločinecké skupiny. Situaci
se podařilo vyřešit a nedlouho poté byla tato mafiánská tlupa dopadena. Esther prokázala ve své funkci mimořádnou kuráž i obětavost.
Pod jejím vedením se práce nepálských kolegů dostala na velmi
dobrou úroveň ve všech projektech i oblastech. Esther v náročné
roli ředitelky obstála – v nepálské kultuře je neobvyklé, aby ve vedoucí roli byla žena – a nyní pro ni nastal čas přesunout se jinam.
Novým ředitelem je od roku 2018 pan Gyan Narayan Shrestha, který má bohaté zkušenosti z jiné organizace podobného zaměření.

Podzimní hinduistické svátky v Nepálu
Tradiční mohutné oslavy tří velkých hinduistických svátků se na podzim odehrávají krátce za sebou.
Prvním z nich je Dashain, který symbolizuje vítězství dobra nad
zlem a slaví se v září nebo říjnu. Trvá až 15 dní a každý den se
konají oslavy a rodiny se scházejí. Nepálci přitom tradičně obětují
bohům různá zvířata.
Jen pár týdnů po Dashainu následuje svátek světel, Tihar (nebo
také Diwali). Trvá pět dní a lidé při něm zdobí své domy lampami.
Doma či okolo domků vytváří obrazce z květin, barvené rýže, mouky
či písku, což má být přivítání pro bohy a bohyně. Tihar, na rozdíl
od Dashainu, oslavuje vztah mezi člověkem a zvířaty – významnou
pozici mají tradičně krávy a vrány.
Další svátek, čtyřdenní Chhat, v listopadu oslavuje boha slunce.
Oslavy a obětování pokrmů se konají na březích řek. Hindové se
myjí v řece, pouští po vodě lampy v lodičkách a modlí se. Večer si
lidé odnášejí jídlo domů, kde ho snědí.
Během slavení těchto tří svátků jsou často zavřené úřady a školy
a doprava funguje pouze omezeně.

Nepálské děti, které hledají dárce, najdete na našich webových
stránkách v rubrice Dálková adopce – Děti k dálkové adopci – Děti
z Nepálu.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Křesťané učí lidi číst, psát a pomáhají při pohromách
Jasmaya je terénní duchovní pracovnice z východního Nepálu. Cestuje po tamních vesnicích a zve lidi z církve i nevěřící k neformální
výuce čtení a psaní pro ty, kteří to dosud neumí.
Další podporovaná pracovnice, paní Dambar, ve své zprávě píše
o turisticky známém místu ve východním Nepálu v horách, kde žije.
V blízkosti je rozhledna. Jezdí tam mnoho turistů, aby se podívali
na krásy přírody. Lidé si otvírají hotely a zakládají tak podnikání.
V tamní modlitebně se každou sobotu schází okolo 200 lidí, aby
oslavovali Boha. Dnem pracovního klidu je v Nepálu sobota, zatímco neděle je běžným pracovním dnem. Díky otevřenosti a vstřícnosti věřících je téměř celá vesnice křesťanská. V době přírodních
katastrof se křesťané starají o lidi postižené pohromou, poskytují jim
dočasný úkryt i jídlo a přitom je příležitost sdílet se i o víře v Ježíše.

Pomozte chudým Nepálcům vymanit se z chudoby
Vzdělání a osvěta jsou efektivní způsoby, jak pomoci chudým lidem
vymanit se z chudoby. I Vy můžete mít v Nepálu „svého“ školáka,
když s námi podpoříte chudé dítě v programu dálkové adopce.
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Z Ugandy
Z dálkové adopce
Vzdělání a další aktivity pro školáky jsou kvalitnější
Návštěva u starších ovdovělých žen a pomoc s úklidem, čtenářský
klub, praktické semináře např. o osobní hygieně, partnerských vztazích nebo těhotenství – to jsou různé aktivity, které jsou připraveny
pro školáky v programu podpory.
Pracovníci International Needs (IN) v Ugandě stále udržují vysokou
kvalitu nejen poskytovaného vzdělání, ale i doprovodných aktivit.
Díky podpoře dárců je možné zaměstnávat dobré učitele a řídit
tento poměrně rozsáhlý program. Ředitel IN Uganda říká: „Naši
studenti mají přístup k lepšímu vzdělání ve srovnání s dětmi z vesnických veřejných škol, které jsou navíc ve škole celý den bez jídla,
častěji školu nedokončí (přes 60 % studentů) a dosahují horších
výsledků.“

tím otevře. Odesláním přihlášky dítě automaticky zmizí z webových
stránek.
Článek „Pomáhat neslyšícím dětem má smysl“ si můžete přečíst
ve starších Čerstvých zprávách na našem webu v části Náš zpravodaj – Říjen 2017.
Vážní zájemci o podporu dalších 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
Jak vypadá a kde se schází církev v Ugandě?

John Richard Mubiru je jeden z křesťanských pracovníků, které
v Ugandě podporujeme díky projektu dálkové adopce. O malém
Mary Kevin Nakato je neslyšící dívka společenství křesťanů, které vede v oblasti Wakiso, vypráví:
z Ugandy. Je jí 12 let a chodí teprve „Začínali jsme v roce 2011 s deseti lidmi. Scházeli jsme se v jedné
do 1. třídy ve škole pro neslyšící. Její třídě místní základní školy. Modlili jsme se za větší prostory a Bůh
studium můžete podpořit i Vy pravidel- nám odpověděl – získali jsme pozemek. Postavili jsme jednoduchý
přístřešek z plechů a v roce 2016 jsme díky podpoře zahraničních
nou měsíční podporou.
Mary Kevin je ze tří dětí. Jejich rodiče dárců udělali podlahu. Do té doby byl přístřešek velmi prašný.“
se rozešli a ona žije u otce, který se Z tohoto společenství postupně vznikly dva další křesťanské sbory.
živí jako nájemný zemědělec. Nemůže Teď se v těchto třech sborech schází dohromady kolem 200 členů.
si dovolit posílat Mary Kevin do odpo- V oblasti Wakiso, kde John působí, je mnoho lidí bez práce nebo
Podpořte Mary
má velmi nízký příjem z nekvalifikovaných a příležitostných prací.
vídající školy.
Kevin, která chodí
Už mnoho let umožňujeme našim dár- Bují zde prostituce a tím pádem i AIDS a další pohlavně přenosné
do školy pro neslycům podílet se na vzdělání neslyšících nemoci.
šící.
dětí v Ugandě. Díky této podpoře mohou získat praktické vzdělání děti, kterým jinak v této zemi hrozí
velmi obtížný život. S hendikepovanými se v chudých zemích zachází spíše jako se zvířaty. Když se však dítě naučí komunikovat
se svým okolím, může získat dobré vzdělání a naučit se praktické věci. V dospělosti pak může dosáhnout značné soběstačnosti.
K podpoře Mary Kevin se můžete přihlásit tak, že na www.dalkova-adopce.cz v části Dálková adopce – Děti k dálkové adopci – „Děti
z Ugandy“ kliknete pod její fotografií na tlačítko „Toto dítě chci
podporovat“ a pak vyplníte elektronickou přihlášku, která se Vám

Dvanáctiletá neslyšící Mary Kevin hledá dárce podpory

Prostý přístřešek slouží křesťanům k setkávání.

O programu Dálková adopce PLUS®
Dotazník pro dárce dálkové adopce

Otázka: Proč jsou dopisy od dítěte někdy neosobní?

V květnu 2017 jsme dárce programu Dálková adopce PLUS® požádali o zpětnou vazbu formou dotazníku. Jsme rádi, že máte zájem
o podporované děti a že se na ledacos ptáte či nám předáváte
své podněty. Na podzim jsme v Čerstvých zprávách, které si můžete otevřít na našich stránkách – rubrika Náš zpravodaj, reagovali
na Vaše nejčastější dotazy a níže odpovídáme na další. V příštím
vydání bychom rádi napsali o důvodech, proč někdy děti odchází
z programu podpory před dokončením studia.

Vždy se my i naši kolegové v zahraničí snažíme, aby zprávy od dítěte a o něm umožnily dárci sledovat studium a pokroky dítěte.
Někdy se Vám ovšem dopisy podporovaného dítěte mohou zdát
neosobní a strojené.
Hlavním důvodem je to, že děti žijí ve zcela odlišných podmínkách
a kulturách. Mnohdy nejsou vůbec zvyklé na dopisování. Nevědí,
co by měly do dopisu napsat, možná si nedokážou dost dobře
představit svého dárce. Někdy se může stát, že nikdo z rodiny není
dostatečně gramotný, aby dítěti s psaním dopisu pomohl. Naši
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kolegové dětem radí a je-li to možné, pomáhají jim dopis napsat
nebo jim napoví témata, o kterých by mohl dopis být.
Píše-li dítě dopis ve svém rodném jazyce, místní pracovníci ho musí
přeložit do angličtiny, což může zřejmě přispívat k dojmu neosobního dopisu. Další překlad, do češtiny, poskytujeme na vyžádání zde.
Pokud byste přes to všechno měli pochybnosti a něco se Vám
na dopisech Vámi podporovaného dítěte nezdálo, neváhejte nás
kontaktovat, rádi s Vámi probereme konkrétní situaci.

situace nám dovoluje podpořit více dětí z těchto fondů. Kromě toho
umožňuje i zotavení prostředků nadace ze ztrát po skokovém posílení dolaru před třemi lety. Tehdy jsme měsíčně odesílali do zahraničí
o 75 000 Kč více, než kolik jsme vybrali od dárců, a na to rezervní fondy nemohly stačit. Projekty pomoci do zahraničí tím klesaly
do ztráty. Částku v dolarech pro každou podporovanou osobu jsme
v té době snížili na spodní hranici toho, kolik je ideálně k podpoře
třeba, aby se ztráta dále neprohlubovala. Nadále pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme dlouhodobé trendy vývoje kurzu a rezervních
fondů včetně aktuálních potřeb programu Dálková adopce PLUS®
v jednotlivých zemích.

Balíky a cenné dárky podporovaným dětem?

Filipínské děti vyrábějí vánoční přáníčka pro své dárce.

Otázka: Proč jsou dopisy od dítěte tak zpožděné?
Nejvýrazněji se tento problém vyskytuje v dopisech, které dostáváte
teď na jaře – děti v nich totiž často píší o tom, jak prožily Vánoce,
ačkoliv Vy dopis dostáváte v dubnu nebo začátkem května. Částečně je to způsobeno zpožděním mezi sepsáním dopisu a doručením
dárci a částečně i tím, že samy děti v prvních dopisech roku zmiňují Vánoce, přestože už začíná jaro. Jak jsme vysvětlili v minulé
otázce, děti někdy nevědí, o čem by měly psát, a Vánoce jsou pro
ně obvykle výraznou událostí, na kterou dlouho vzpomínají. V některých zemích jsou také vedeny zahraničními koordinátory k tomu,
aby projevily vděčnost za vánoční dárky.
Skutečné zpoždění od napsání dopisu k doručení do Vašich schránek vzniká v několika momentech: Zahraniční kolegové shromažďují dopisy od dětí ve značném předstihu, aby nám je mohli zaslat
v potřebném termínu. Doručení dopisů či zpráv do České republiky
obvykle trvá nejméně týden, často však i několik týdnů. Poté musíme zprávy zpracovat – pro část dárců zajišťujeme prostřednictvím
dobrovolníků překlad do češtiny, obvykle si se zahraničními pracovníky potřebujeme vyjasnit některé zprávy dětí, běžně také čekáme
na několik opožděných zpráv. Snažíme se celý proces zvládnout
co nejrychleji a jakmile máme všechny zprávy dětí z dané země
zpracované, odesíláme je Vám, dárcům.
I přesto se nemusí vše podařit tak, jak bychom si přáli. Prosíme
Vás tedy o shovívavost. Vždy však dárcům zajistíme 4x ročně zprávu o dítěti.

Před Vánoci chtělo mnoho dárců udělat podporovaným dětem radost nějakým dárkem, balíčkem. Naši zahraniční kolegové řešili
v prosinci a začátkem ledna více takových situací, kdy dítěti přišel
větší balíček v krabici.
Proto připomínáme: prosím neposílejte „svým“ dětem rozměrné balíčky.
• Jakákoliv větší zásilka upoutává pozornost a zvyšuje riziko, že
bude ukradena (příp. vykradena) dříve, než se dostane do kanceláře našich kolegů.
• Zahraniční kolegové musí za větší zásilky platit celní poplatky
nebo vysvětlovat úřadům, proč jim takový balíček přišel. Nejenže
takový poplatek je nákladem, s kterým jejich rozpočet nepočítá, ale navíc jim to přidělává práci a zdržuje je to od potřebné
činnosti.
• Když jedno dítě dostane hodnotné a nepřiměřené dary, a jiné
děti ne, mezi podporovanými dětmi a jejich rodinami vzniká napětí a nepřátelství.
• Největším dárkem, který „svému“ dítěti dáváte, je pravidelná podpora ve studiu. Chcete-li ho obzvláště potěšit, napište mu pěkný
dopis, který se vejde do obálky a nevyžaduje krabici, pošlete mu
pohledy s fotkami naší krajiny a podobně.
Doporučujeme, abyste „svému“ dítěti posílali pouze drobnosti, které se vejdou do běžné obálky, např. pastelky, nálepky, gumičky
do vlasů, omalovánky apod. Obsah obálky by neměl svou hodnotou překročit 250 Kč. Prosíme o dodržování těchto pravidel. Více
se dočtete na www.dalkova-adopce.cz v rubrice Dálková adopce –
Komunikace s dítětem – Balíčky a dárky dětem.

Z programu Dálková adopce PLUS®
Kurz koruny vůči dolaru a stav rezervních fondů
Česká národní banka loni uvolnila kurz české koruny, která pak
začala zvolna posilovat. V podpoře dětí to příznivě ovlivnilo tvorbu
rezervních fondů, důležitých pro stabilitu programu Dálková adopce PLUS®. Fondy slouží k vyrovnávání menších či dočasných kurzových změn a umožňují podporovat i děti, které ztratily dárce nebo
pro něž se delší dobu žádný dárce nenašel. Současná příznivější
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Dívka z Filipín ukazuje dopis, který dostala od svých dárců.
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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.

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

Změny v týmu lektorů
Po vzájemné dohodě byla ukončena podpora těchto lektorů:
• Ida Pencová a Karla Mihatschová nadále pokračují v lektorské
práci pod hlavičkou organizace Hope4kids, z.s. Práci obou jsme
mohli díky naší podpoře, která skončila v listopadu, sledovat
několik let.
• Pavel Slepička se přesunul do jiné oblasti na poli primární prevence. Jeho lektorská činnost postupně ustávala, proto jsme se
domluvili na ukončení podpory ke 30. listopadu.
• Patrik Müller už delší dobu prožíval povolání do jiného typu
služby, zejména do činnosti nízkoprahového klubu v Hrádku
nad Nisou a přidružených aktivit místního sboru Jednoty bratrské. Z lektorské práce se postupně stahoval. Dosud ještě působí
v odborných lektorských činnostech, jako je selektivní primární
prevence či školení a mentorování jiných lektorů. Naši poslední
podporu dostal Patrik v prosinci. Jeho lektorskou roli převezme
Filip Dvořák s návazností od ledna 2018.
Jsme vděční za to, že jsme mohli být součástí práce těchto úžasných lidí, a přejeme jim mnoho zdaru v jejich další práci.
Od ledna jsme zahájili podporu tří zbrusu nových lektorů:
• Filip Dvořák působí v Hrádku nad Nisou a okolí a cenné dovednosti získává od zkušenějších kolegů v organizaci Maják o.p.s.

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.
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.
• Marek Vicany cestuje po celé republice s hudebním projektem
„Na vlnách přátelství“, ve kterém kombinuje koncert s přednáškami o vztazích v kolektivu a o šikaně.
• Radim Strojek začíná lektorskou práci v Jindřichově Hradci. Školám nabízí klasická témata z okruhu primární prevence, ve spolupráci s ACET z.s.

Chcete se stát lektorem v programu Zdravá mládež?
I nyní máte možnost žádat o naši dlouhodobou podporu. Do 15. 4.
t.r. můžete zaslat žádost.
Případně můžete využít některého příštího grantového řízení, která
vyhlašujeme 1–2x ročně.
Na www.zdrava-mladez.cz v sekci Granty si můžete přečíst, jaké
projekty chceme podpořit. A stručný návod, jaké kroky je třeba
podniknout, chcete-li se stát lektorem, jsme shrnuli v článku „Jak
se stát lektorem“ v rubrice Zdravá mládež v ČR.
Lektoři v programu Zdravá mládež od nás získávají dlouhodobou
finanční podporu, individuální a partnerský přístup, účast (zdarma)
na našem každoročním „Soustředění lektorů“, modlitební podporu
nás i desítek dárců z ČR a zahraničí a osobní kontakt s pracovníky
NMP prostřednictvím našich návštěv přednášek.

Soustředění lektorů opět v září
V polovině září chystáme tradiční soustředění lektorů. Ve spolupráci se zkušenými lektory bychom opět chtěli připravit hodnotný program, stejně jako prostředí pro odpočinek, sdílení se a vzájemné
povzbuzení. Soustředění se bude konat 10.–12. září. Na dalších
podrobnostech pracujeme.

Reportáže z návštěv přednášek lektorů
Ida Pencová se svým pomocníkem maňáskem, kterého milují děti
i učitelé.

Osobní návštěvy lektorů při jejich práci jsou jedním z našich osvědčených způsobů, jak lektory sledovat a udržovat si přehled o jejich
práci. Z návštěv mnohdy přivážíme fotky a zajímavá vyprávění.
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Navštivte nejnovější reportáže na našem webu v části Zdravá mlá- V praxi to pak vypadá třeba takto:
‚Timotej pozval Elenu do kina na večer. Když ji doprovázel domů,
dež v ČR – Z přednášek lektorů:
Šimon Velkoborský mluvil s dětmi o kouření. Radek Hejret vyprávěl sedli si na zídku k sousedům a povídali si. Potom ji začal hladit
žákům o moderním státu Izrael. Martin Stavjaník měl v první třídě a polibky začaly přecházet v líbání – v něco, čím si Ela nebyla
program na posílení kamarádských vztahů v kolektivu. Martin Rů- jistá, jestli to není moc brzo. Ještě nikdy se s nikým nelíbala.
žička a Ivo Neuvirt pak měli s dětmi podobné programy – vztahy Stopne ho Ela nebo mu dovolí jít dál? Kdo chce, aby ho Ela
stopla, stoupněte si k červenému kuželu, kdo chce, aby nic
v kolektivu a prevence šikany.
neudělala, stoupněte si k zelenému.‘
Děti můžou rozhodnout, jak bude příběh pokračovat, a mohou tak
dojít k pěti různým koncům: rozchod, krize po odmítnutí Ely, dotlačení k potratu a rozchod, přijmutí dítěte a svatba. Děti chtějí vždycky příběh dohrát ke všem koncům, a pak společně hodnotíme, jak
v příběhu jednotlivé postavy jednaly a jaké byly jejich motivy.
Žáci tuto aktivitu milují, protože sami rozhodují, sami prozkoumávají a sami dělají závěry. Já někdy řeknu i svůj názor a moderuji jejich.
Podobnými aktivitami zpestřuji programy a dělá mi to velkou radost.“

Dohoda pro sourozence, jak řešit spory
Školy si nezřídka objednávají programy o vztazích, kamarádství
nebo rodině – to jsou témata, která děti často řeší a se kterými
Z únorové návštěvy programu lektora Iva Neuvirta.
se učitelé setkávají. Někteří lektoři si proto připravili konkrétní programy, například právě o vztazích v rodině – jak vycházet s rodiči
a se sourozenci. Cílem je napovědět dětem, že mohou vše vzít
Střípky z práce lektorů
za správný konec a skutečně něco změnit jak na svém chování,
tak na fungování celé své rodiny. Petra Stránská vypráví o jednom
Ohlasy studentů na programy Radka Pospíšila
takovém programu:
„Dokázala jsem si uvědomit věci, které bych nejspíš měla změ„Když jsem rozdávala Sourozeneckou dohodu, jak řešit spory se
nit, převážně věci týkající se mého chování.“
sourozenci, tak jedna žačka s radostí odpovídala, že si ji určitě
„V dospělosti jsem chtěla kouřit, ale rozmyslela jsem si to.“
vezme, protože jednu už doma má její sourozenec z mojí předešlé
„Bavilo mne to, práce ve skupinách, nebylo to nudné, úžasný výnávštěvy, a mamka říkala, že to opravdu pomohlo.“
klad, líbily se mi myšlenky, komunikace, dobrý přístup lektora.“

Místo přednášek zážitkové programy
Petr Kadlec vypráví o tom, jak rozvíjí a zlepšuje své programy:
„V poslední době jsem pracoval na aktualizaci témat. Víc než polovina mých programů je nyní na 3–4 vyučovací hodiny – přesto jsem ubral informace a přidal zážitkové /  transformační aktivity.
Židle na každý program přestavujeme do půlkruhu a začal jsem
s sebou všude tahat červený a zelený sportovní kužel, které slouží
jako ‚ANO‘ a ‚NE‘ pro ‚hlasování nohama‘. Místo toho, aby se žáci
hlásili rukou, si stoupnou k jednomu z kuželů. Někdy používáme
škálování (ano, spíše ano, nevím, spíše ne, ne). Když se tam takto
rozestaví, chodím s plyšákem jakožto náhražkou mikrofonu a ptám
se těch, kteří chtějí odpovědět na otázku, proč stojí tam, kde stojí.

Lektor radil s chatováním – vymazat!
„Po jedné besedě za mnou přišel kluk, jestli bych mu neporadil
ohledně internetu, chatování. Jeho dívce začal psát (chatovat) nějaký cizí neznámý kluk. Po nějaké době začal navrhovat té dívce
nevhodné věci. Ona se s tím svěřila tomu klukovi, co se mnou mluvil. Ptal se, co s tím dál. Navrhoval bitku, a to přitom ani nevěděl,
kdo ten neznámý člověk je. Poradil jsem mu, aby si jeho dívka toho
neznámého vymazala z přátel a nekomunikovala s ním.“

Posměch kvůli vzhledu bolí
Jedna z lektorek vypráví: „V nedávné době jsem měla program
s názvem „Image, nebo charakter?“ Odezva žáků byla velice dobrá. Potěšila mě i jedna z přítomných učitelek; po programu se mi
svěřila, že její dcera (dnes už dospělá) prožila v pubertě posměch
kvůli svému vzhledu, měla totiž vážné kožní problémy a špatnou
pleť. Bylo vidět, že paní učitelku to stále bolí, i když je to už několik
let. Vyjádřila se, že je potřeba o takových věcech mluvit. Ti, co mají
nízké sebevědomí kvůli svému vzhledu, potřebují slyšet povzbuzení.
Ve škole je prý několik dětí, které mají nějaký vzhledový handicap,
a kvůli nim je potřeba, aby takové programy byly.“

Pochvala od metodičky prevence i od studentů

Lektoři mají pro děti při programech připravené zážitkové hry.
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Jitka Kultová píše o reakcích na své programy: „Nedávno jsem měla
na programu jako hosta oblastní metodičku prevence. Potěšilo mě,
že program hodnotila velmi dobře a bude ho doporučovat školním
metodikům prevence jako vhodný preventivní program v oblasti prevence sexuálního rizikového chování.
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Lektorka skvěle přednášela.
Myslím, že moje rozhodování bude později snazší. Vše bylo
perfektní.
Zamyslet se nad sebou a nad vším okolo sexu a nepospíchat.
Přemýšlet nad svými rozhodnutími a dát si čas na intimní věci.
Měli jsme možnost říct svůj názor.
Fakt jsem se toho bála, ale nakonec to bylo super. Paní s námi
nemluvila jako s idioty.
Jste super učitelka. Chci vás na všechny předměty!
Dívám se na život z jiného pohledu. Víc přemýšlím o životě.“

Naši pomoc mladým můžete podporovat i Vy

Lektorka Jitka Kultová při programu ve škole.

Chtěla bych dát slovo i posluchačům, aby vyjádřili, co jim program
přinesl:
Mám si dát v životě velký pozor a do sexu půjdu, jen až budu
opravdu připravená.

Kdokoliv se může stát součástí řešení nouze mladých lidí. Dar
500 Kč stačí na besedu pro jednu třídu. Všechny Vaše dary použijeme v plné výši na podporu lektorů. Dary na podporu programu
„Zdravá mládež“ zasílejte na náš nový účet č. 2700139555/2010
s variabilním symbolem 350 a svým osobním specifickým symbolem (neznáte-li jej, kontaktujte nás, rádi Vám ho sdělíme). Další
způsoby, jak nám můžete dát peněžitý dar, naleznete na www.mezinarodni-potreby.cz ve vodorovném menu v části Chci přispět – Finanční dary.

Novinky, události a informace z naší kanceláře
Vánoční sbírka 2017

• Indie – praktické nádobí pro rodiny: získali jsme celkem
4 200 Kč na praktické a pěkné nádobí pro 12 rodin.
Sbírka probíhala mezi našimi dárci a příznivci od 2. 11. 2017
do 31. ledna 2018. Díky velké štědrosti Vás, dárců, jsme mohli • Nepál – užitečné balíčky pro děti: získali jsme celkem
20 765 Kč na balíčky s praktickými věcmi pro 39 dětí. Děti
udělat radost mnohým! Dárci si mohli vybrat ze sedmi témat sbírky
v balíčku brzy dostanou různé školní pomůcky a trvanlivé jídlo
a přispět na dobrou věc v jedné z pěti zemí. Celkem jsme získali
pro
rodinu.
147 111 Kč na tyto účely:
• ČR – více dětí se setká s lektorem programu Zdravá mlá- • Nepál – mobilní telefony pro snazší práci terénních pracovníků: získali jsme celkem 7 076 Kč na telefony pro dva
dež: 20 000 Kč na to, abychom mohli podpořit nového lektora.
pracovníky.
• Bangladéš – křesťanská osvěta mezi muslimy: získali jsme
Do této sbírky nám zaslalo dar 50 dárců. Všem velice děkujeme!
celkem 27 500 Kč na veřejnou osvětovou akci na jihu země.
• Bangladéš – příjemný spánek dětem v dětském domově:
35 895 Kč na matrace, deky, polštáře a sítě proti hmyzu pro
55 dětí.
• Burkina Faso – balíček těstovin chudým: získali jsme celkem
31 605 Kč, za které mohli naši kolegové koupit balíčky jídla pro
88 dětí.

Přecházíme na nový účet, který je bez poplatků
Začali jsme používat nový účet č. 2700139555/2010 (Fio banka).
U původního účtu nám totiž UniCredit Bank nově účtuje bankovní poplatky. Proto jsme se kvůli úspoře rozhodli pro změnu, byť to
znamená práci navíc pro nás i naše dárce. Většinu našich dárců,
na které máme kontakt, postupně o změně informujeme.
Starý účet jsme zatím nezrušili, takže se nemusíte bát, že by se
k nám Vaše dary nedostaly. Prosíme Vás však, abyste co nejdříve
své dary přesměrovali na nový účet, abychom mohli ten starý brzy
zrušit a tím ušetřit.
Číslo nového účtu najdete i na www.mezinarodni-potreby.cz ve vodorovném menu v části Chci přispět – Finanční dary.

Váš osobní specifický symbol
Každý náš dárce má přidělen osobní specifický symbol, stejný pro
všechny dary jednoho dárce bez ohledu na účel daru. Při zaúčtování darů nám velmi pomáhá, když kromě variabilního symbolu
(ten určuje účel daru) používáte i Váš osobní specifický symbol (ten
Děti z Burkiny Faso s vánočními balíčky.
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identifikuje Vás jako dárce), který Vám na vyžádání rádi sdělíme.
Neváhejte nám napsat na nadace@mezinarodni-potreby.cz.

Jsme v Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR

livého a moderního neziskového sektoru. Členským organizacím
poskytuje vzdělávání a poradenství a prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami asociace.

Najdete nás na sociálních sítích
Facebook, LinkedIn, Twitter a Instagram. Naše videa si můžete
pustit na YouTube.

Facebook – nevidíte nás?

Z jednání správní rady (SR) na podzim 2017. Zleva: MUDr. Martin Zavadil, Mgr. Anita Vaňková, Ing. Mgr. Jaroslav Pleva,
Mgr. Petr Horáček (výkonný ředitel nadace), Jiří Krejčí (předseda
SR) a Ing. Jan Viktorin.

V listopadu jsme se úspěšně stali členem této asociace (AVPO ČR),
která svou činností přispívá k vytváření transparentního, spoleh-

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
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Adresa: Nadace Mezinárodní potřeby,
Vinohradská 909,
560 02 Česká Třebová
IČ:
63836831
Tel.:
483 394 202
E-mail: nadace@mezinarodni-potreby.cz
Č. ú.: 2700139555/2010 Fio banka
Web: www.mezinarodni-potreby.cz
www.zdrava-mladez.cz
www.dalkova-adopce.cz
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15200
200
250
19

Pokud se ztrácíme Vám, kdo nás sledujete na Facebooku, víme
proč: Facebook před časem omezil zobrazování příspěvků jiných
organizací na hlavní stránce. Pokud chcete, aby se vám i nadále zobrazovaly naše nové příspěvky, jděte na FB stránky Nadace
Mezinárodní potřeby a tam v roletce „Sleduji“ zaškrtněte možnost
„Zobrazit jako první“.
Děkujeme Vám za Váš zájem!

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

pro peněžité dary
Podpora práce výkonného ředitele
Petra Horáčka
Správa (provoz) nadace

15
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Variabilní symboly projektů najdete také na www.mezinarodni-potreby.cz ve vodorovném menu v části Chci přispět – Finanční dary –
Finanční dary.

Pozor – máme nový účet! Číslo našeho účtu:
2700139555/2010 Fio banka, Ústí nad Orlicí
Je také možné využít tlačítka platební brány PayPal nebo formuláře Darujme.cz (obě služby umožňují např. platbu kartou) na titulní
stránce www.mezinarodni-potreby.cz.
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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 © 2018 Nadace Mezinárodní potřeby, Všechna práva vyhrazena.

