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od IN finanční podporu, bez níž bych nemohla pokračovat ve stu‑
diu. V roce 2019 jsem absolvovala maturitní zkoušku na střední 
škole, a to se stupněm A+ a získala jsem všech 5 bodů z pěti. Jsem 
dárcům vděčná za jejich podporu i za svůj úspěch.“

Dětský domov Savar – naděje nejen pro sirotky
Dětské sňatky či dětská prostituce je v Bangladéši strašlivou sku‑
tečností. Křesťanské dětské domovy „Savar“ pro dívky a „Bethany“ 
pro chlapce poskytují zázemí a vzdělání sirotkům a dětem, jejichž 
rodiče jsou tak chudí, že se nemohou o své děti postarat.
Dětský domov Savar letos přijal 27 nových obyvatelek. Nyní zde 
žije a studuje 185 děvčat. Mnoho dívek pochází z vesnických ob‑
lastí Bangladéše, kde se mluví pouze místním kmenovým jazykem. 
V savarské škole se naučí jak bengálštině, tak angličtině. Loni v do‑
mově proběhla oprava a rekonstrukce toalet a umýváren, které byly 
po deštích v havarijním stavu.

Děti, které chodí do školy, mají díky přestávkám i čas na hru,  
což mnoho jejich pracujících vrstevníků nemá.

Nikdy mě neviděli, přesto při mně stojí
O svých nesnadných životních okolnostech vypráví obyvatelka Dět‑
ského domova Savar jménem Chen:

„Do této dětské vesničky jsem přišla v roce 2008. Mohu zde bydlet, 
najíst se a studovat. Můj otec už nežije a moje matka je v misijní 
nemocnici, protože je malomocná. Do roku 2015 jsem na vánoč‑
ní prázdniny jezdila do naší vesnice na návštěvu k babičce. Když 
zemřela, je mým opravdovým domovem Savar. V roce 2019 jsem 
se přihlásila k přijímacím zkouškám na střední školu. Zkoušku jsem 
udělala dobře a jsem vděčná IN, že mi dala možnost i nadále zů‑
stat v Dětském domově. Jinak bych nemohla dál studovat. Také 
chci poděkovat svým dárcům ze zahraničí, kteří mě nikdy neviděli, 
přesto mě podporují již dlouhých jedenáct let.“

Jak můžete pomoci chudým bangladéšských dětem
Prosím pomozte a podpořte Dětský domov Savar – na něj můžete 
přispívat i občasnými dary. Více se dočtete na www.mezinarodni-
-potreby.cz > Kde pomáháme > Projekty v zahraničí > Více o Ban-
gladéši > Dětský domov Savar. Variabilní symbol a číslo účtu na‑
jdete i na konci tohoto zpravodaje.

Povodně zničily domovy a ohrozily mnoho lidí
Teď, když čtete tyto zprávy, se Bangladéš vzpamatovává z rozsáh‑
lých povodní, které ho zasáhly v období dešťů v červenci a srpnu. 
Rozvodněné řeky páchají škody každý rok. Ale zdá se, že v posled‑
ních letech jsou vlivem tání himalájských ledovců ještě ničivější. 
Letos voda zničila domovy čtvrt milionu lidem, další 4 miliony byly 
bez pitné vody a v ohrožení nákazou různými nemocemi. V jakém 
stavu by asi byla naše země po několika letech takovýchto opaku‑
jících se katastrof?

Z dálkové adopce

Představujeme Naogaon, kde žijí chudé děti
IN v Bangladéši provozuje mimo jiné školu pro děti ze slumů v ob‑
lasti Naogaon. Škola funguje od roku 2012 a teď v ní studuje 
282 žáků. Všichni jsou z velmi chudých podmínek. Mnohé z dětí 
jsou sirotci a žijí u svých vzdálených příbuzných. Některé děti mají 
rodiče a ti pracují jako nádeníci, řídí rikšu nebo loví a prodávají ryby, 
jiní se živí jako kováři či ševci. Jejich matky pracují jako služebné 
v domácnostech nebo jako na den najímané dělnice či dokonce 
pomocné kamenice. Tito rodiče by kvůli chudobě nemohli posílat 
své děti do školy. Nemají prostředky ani na péči o nemocné ve své 
rodině. Rodiny zde žijí v chatrných domcích, v období dešťů tráví 
večery v úzkostech a starostech.
Žáci a studenti dostávají v této škole všechny potřebné učebnice, 
školní uniformu a oběd. Po škole se mohou účastnit volnočasových 
aktivit, např. hrát na hudební nástroje nebo se učit tančit. Všichni 
studenti pomáhají 2x týdně uklízet prostory školy.
Škola nabízí vzdělávání i dospělým. Místní ženy se mohou zdarma 
vyučit na kurzu šití či práce s počítačem.
IN zde také staví novou budovu sirotčince s kapacitou až 400 lůžek. 
Stavba by letos mohla být dokončena a stane se domovem i pro 
sirotky, kteří se živí prací na ulicích.

Premiantka ze slumu
Sadia, bývalá žačka školy IN pro 
děti ze slumů v okrese Naogaon, 
popisuje, co pro ni setkání s tou‑
to školou znamenalo:

„Finanční situace mé rodiny je 
velmi špatná. Můj otec je náde‑
ník a moje matka je v domác‑
nosti, je fyzicky slabá. V roce 
2008 jsem nastoupila do chu‑
dinské školy International Ne‑
eds. Studovala jsem zde až 
do 8. třídy zdarma. Kdybych ne‑
přišla do této školy, zůstala bych 
bez vzdělání, protože rodiče by 
nemohli zaplatit náklady na mé 
studium. Škola mi dodala všech‑
ny učební materiály. Každý den 

jsem také dostala jídlo. Po absolvování 8. třídy jsem byla přijata 
do 9. třídy, tedy na střední školu, ve své vesnici. Nadále jsem měla 

Z Bangladéše

Sadia, dívka z chudé rodiny 
ze slumu, získala u maturity 
plný počet bodů.

https://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-bangladesi/detsky-domov-savar
https://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-bangladesi/detsky-domov-savar
https://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-bangladesi/detsky-domov-savar
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Nebo se můžete připojit k pravidelné podpoře prostřednictvím na‑
šich internetových stránek, část Dálková adopce > Děti k dálkové 
adopci > Děti z chudých rodin ze slumů z Bangladéše (na pod‑
poru dárce právě čeká 9 dětí) nebo Ohrožené děti z dětského do-
mova v Bangladéši (své dárce právě hledají tři dívky).

Ze zpráv křesťanských pracovníků

Tolik návštěv v rodinách
Duchovní pracovník Ratan pečuje i o duchovní rozvoj dívek v dět‑
ském domově Savar. „Všechny dívky mi říkají ‚strýčku‘ a já se jim 
velmi věnuji,“ říká.
Mimo to koná mnoho návštěv v okolních rodinách. S křesťany pro‑
bírá duchovní otázky, čtou společně z Písma a modlí se. Ostatní, 
a těch je zde velká většina, ale také stojí o Ratanovu návštěvu. I oni 
naslouchají jeho slovům a prosí ho o modlitbu, takže Ratan píše, 

že během čtvrtletí se takto modlil s 25 muslimy. Modlitba křesťanů 
si v zemi, kde je islám většinovým vyznáním, získala mimořádnou 
reputaci.

Z Burkiny Faso

Sever země v napětí
Útoky islamistů na kostely a tržiště i protiteroristické operace vlády 
na severu země u hranic s Mali si letos vyžádaly životy desítek civilistů. 
Nestabilní situace donutila tisíce lidí k útěku ze svých domovů. Na útě‑
ku je asi 100 000 lidí a bezpečí hledají především v sousední Ghaně. 
Parlament Burkiny Faso v červenci rozhodl o prodloužení výjimeč‑
ného stavu v severní části země. Nejvíc útoků má na svědomí islami‑
stická skupina Ansarul Islam, která vznikla v roce 2016. Působí zde 
také ozbrojenci napojení na Al ‑Káidu, známí pod zkratkou JNIM. 
Tyto dvě skupiny mají v Burkině Faso od roku 2015 na svědomí 
smrt nejméně 450 lidí.
Do této severní oblasti včetně sousedního Mali směřují duchovní 
a lékařské mise IN Burkina Faso. Tato semínka dobré vůle jistě při‑
spívají k vzájemnému porozumění lidí a řešení jejich nouze.
Podporované děti jsou z města Bobo ‑Dioulasso vzdáleného naštěstí 
více než 760 km.

Z dálkové adopce

Dobré vzdělání ve Škole Dobré zprávy
Bobo ‑Dioulasso, město, kde žijí podporované děti, se nachází na ji‑
hozápadě. Před deseti lety mělo 600 tisíc obyvatel, ale díky rych‑
lému růstu a migraci lidí z venkova zde nyní žije více než 1,5 mi‑

lionu lidí. Ti, co se do něj přistěhují, narazí na nedostatečnou 
infrastrukturu, která nezvládá rostoucí populaci. To se odráží ob‑
zvláště ve školství. Mnohé školy jsou přeplněny a mají ve třídách 
100 i 200 žáků.
Školu Dobré zprávy provozuje IN a ministerstvo školství ji uznalo 
jako kvalitní. Vláda požádala tuto školu o přijetí žáků, kteří museli 
odejít z jiných škol, kterým odebrala akreditaci kvůli absenci základ‑
ních standardů. Loni proto burkinská IN ke své škole přistavěla čtyři 
nové učebny, kde se učí dalších 140 dětí.

To, co jsem kdysi nenáviděl, teď miluji
„Kdysi jsem křesťanství nenáviděl. V našem náboženství náš učili, že 
je to špatná víra a všichni půjdou do pekla. V této mentalitě jsem vy‑
růstal,“ vypráví šestnáctiletý Adam, student z burkinské Školy Dobré 
zprávy. „Když jsem se registroval v křesťanské škole, dozvěděl jsem 
se, že každé pondělí a sobotu zde jsou modlitby a povídání z Bible. 
Na ty jsem ale zásadně nechodil. Jenže jsem začal ztrácel paměť 
a zápasil jsem se stále se zhoršujícími známkami. Pak ale bylo jed‑
no setkání studentů s modlitbou, kde jsme byli všichni. Měl jsem 
velké bolesti hlavy. Pastor se mě zeptal, zda se za mě smí modlit, 
a tentokrát jsem souhlasil. Nevím, co se to stalo, ale od té doby 
studuji snadno. Moje paměť je jako vyměněná. Tato modlitba byla 
bodem obratu v mém životě i v postoji vůči Kristu. I já v něj nyní 
věřím a jsem opravdu šťastný, že ho smím poznávat.“

Také Adamova spolužačka Anič‑
ka je šťastná: její vážně nemoc‑
ná maminka se uzdravila, když 
se za ni Anička modlila. Její 
nově nabytá víra způsobila to, 
co nedovedl učinit profesionální 
africký šarlatán! Aniččin tatínek 
byl totiž tím šarlatánem a často 
mluvil o tom, jak velké věci do‑
káží způsobit jeho rituály, modly 
a duchové. Ale nyní byl při ne‑
moci své manželky bezmocný. 

Á, Ratan! Pojď dál!

Lidé, kteří se přistěhují do Bobo-Dioulasso, narazí na zcela nedo-
statečnou infrastrukturu. Anička září štěstím.

https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-chudych-rodin-ze-slumu-z-bangladese
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-chudych-rodin-ze-slumu-z-bangladese
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/ohrozene-deti-z-detskeho-domova-v-bangladesi
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/ohrozene-deti-z-detskeho-domova-v-bangladesi
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Burkinské děti, které hledají dárce, aby mohly prožít změnu svého 
života, najdete na www.mezinarodni-potreby.cz > Děti k dálkové 
adopci > Děti z Burkiny Faso.

Díky IN studovala, teď v IN pracuje
Tato dívka s překrásnými vlasy pochází z velmi chudých poměrů. 
Do Školy Dobré zprávy přišla v roce 2013, kdy jí bylo 17 let. S pod‑
porou IN vystudovala střední školu a její dárci z Velké Británie 
podpořili i její touhu vystudovat tříletou školu pro zdravotní sestry. 
Od roku 2019 Mariam pracuje jako zdravotní sestra ve zdravotním 
středisku IN.

páté dítě a otec, rybář, je alkoholik a na lov ryb chodí jen občas. 
Celá rodina spí na jedné dřevěné lavici. Chlapec dobrovolníkovi 
řekl, že chce místo do školy chodit na ryby, aby mohl rodině přiná‑
šet obživu. Dobrovolník Ralfha povzbuzoval, aby pokračoval ve škol‑
ní docházce, protože vzdělání má velkou cenu a Ralfh díky němu 
bude moci pomáhat své rodině v budoucnu. Během návštěvy Ralfh 
napsal chybějící dopis dárci a slíbil, že zase začne chodit do školy.
Do pomoci chudým dětem se můžete připojit i Vy v programu Dál‑
ková adopce PLUS®: potřebné děti z Filipín najdete na našich 
internetových stránkách v rubrice Dálková adopce > Děti k dálko‑
vé adopci.

Melanie právě dokončila studium
Melanie Miano dokončila 
na jaře roku 2019 bakalářský 
obor masové komunikace. Je‑
jím snem je být reportérkou 
zpráv či režisérkou, líbilo by se 
jí také pracovat v International 
Needs Filipíny. Melanii podpo‑
rovali ve studiu dárci z ČR. Vy‑
rostla v početné křesťanské ro‑
dině spolu se šesti sestrami. 
Čtyři z nich ještě studují. Ro‑
dina žije v chudinském slumu 
Balubad ve městě Marikina 
(asi 15 km od hl. města Manily) 
na největším filipínském ostrově 
Luzon. Lidé zde bydlí v nuzných 

dřevěných domcích, ale i v chatrčích z odpadních materiálů. Otec 
Melanie je po operaci nezaměstnaný. Matka je v domácnosti, při‑
vydělává si výrobou a prodejem tradičních filipínských pokrmů před 
domem. Melanie dokončila studium s vynikajícími výsledky. Je ak‑
tivní i v církvi, chodí na biblické skupinky a je zapojená do služby 
dětem. Jako první absolvent v rodině by chtěla pomoci svým rodi‑
čům zaplatit vzdělání svých mladších sester.

Ze zpráv křesťanských pracovníků

Bůh se postará, když mu věříte
„Uvědomila jsem si, že když dovolím Bohu, aby byl v mém životě 
na prvním místě, Bůh doplní to, v čem mám v životě nedostatek,“ 

Z Filipín
Ohnivý kruh
Severovýchodní pobřeží ostrova Mindanao bylo v červenci také po‑
šramoceno poměrně silným zemětřesením. Jiné ještě silnější otřesy 
zažili v dubnu obyvatelé oblasti ležící severně od hlavního města 
Manila. Další dvě zemětřesení řádila v červenci na severu ostrova 
Luzon. Filipíny se nachází v tzv. Ohnivém kruhu, oblasti v Tichém 
oceánu, kde se vyskytuje téměř 90 % všech zemětřesení na Zemi.

Zasadit strom, získat diplom
Filipínská vláda letos schválila zákon, podle nějž musí každý stu‑
dent střední nebo vysoké školy zasadit alespoň deset nových stro‑
mů, aby mohl dostat diplom o úspěšném absolvování studia. Vláda 
si od nového zákona slibuje zlepšení ostrovního klimatu.

Z dálkové adopce

Sedmičlenná rodina spí na jediné pohovce
Program Dálkové adopce PLUS® kromě finanční podpory studia 
konkrétního dítěte zahrnuje také mnoho dalších aktivit, které pod‑
porují celkový rozvoj dítěte i jeho rodiny. Na Filipínách IN zprostřed‑
kovává a hradí všem dětem v dálkové adopci ošetření u zubaře.
Koordinátoři programu v jednotlivých oblastech slouží rodinám také 
jako sociální pracovníci. Např. při shromažďování zpráv od dětí 
z ostrova Mindanao chyběl dopis od chlapce Ralfha podporova‑
ného dárci z Nového Zélandu. Ralfh také již několik dní nepřišel 
do školy. Místní dobrovolník IN se tedy vydal za chlapcem na ná‑
vštěvu. Zjistil, že Ralfhova rodina žije v chatrči postavené z odpad‑
ních materiálů, do které prší při každém dešti. Ralfhova matka čeká 

Melanii to ve slavnostním 
promočním oblečení moc 
sluší.

Mariam při příjmu pacientky ve zdravotnickém středisku IN.

Ralfh píše dopis svému dárci na lavici, která je jediným nábytkem 
v chatrči, kde jeho sedmičlenná rodina žije.

https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-burkiny-faso
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-burkiny-faso
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-filipin
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vyprávěla ostatním na setkání rodičů jedna z maminek podpoře‑
ného dítěte. Mnozí zde vyjadřovali velkou vděčnost za to, že jejich 
děti se mohou díky podpoře úspěšně vzdělávat. 
Pastor Bonito, kterého podporujeme z ČR, slouží ve svém sboru 
stále rostoucímu počtu lidí a tím i mnoha rodičům podporovaných 
dětí. Pro ně organizuje takováto setkání rodičů ve svém sboru ka‑
ždý měsíc. 

„Máme velkou radost, když můžeme Kristovu lásku sdílet nejen jeho 
slovem, ale i materiálním požehnáním,“ říká pastor Joselito Apoya. 
Slouží nejen lidem ve svém sboru. Nezapomíná také na službu 
vězňům a na službu policistům v programu morální obnovy. „Fun‑
guji jako jeden z poradců a vedu skupinku 8–10 mužů. Týdně se 
setkávám se šesti takovými skupinkami,“ říká Joselito. Pastor Joselito vede pravidelná biblická setkání pro vězně.

Největší světová zkouška z demokracie
V dubnu a květnu probíhaly v Indii parlamentní volby. Voliči měli 
rozhodnout, jestli zemi s více než miliardou obyvatel povede dál 
premiér Naréndra Módí, nebo se k moci vrátí Indický národní kon‑
gres. Zní to obyčejně, ale volby trvaly 6 týdnů a z více než sedmnác‑
ti set stran vybíralo 900 milionů voličů! Nejvíce hlasů získala dle 
očekávání vládní nacionalistická Indická lidová strana nynějšího 
68letého premiéra Módího, který má pověst muže z lidu a zároveň 
schopného politika. V reakci na volební úspěch slíbil v dalších pěti 
letech zvýšit hospodářský růst, zdvojnásobit mzdy zemědělcům a in‑
vestovat do infrastruktury, ostře si poradit s pákistánskými nároky 
na Kašmír a posílit v Indii většinový hinduismus. V této souvislosti 
panuje obava, že tato nejlidnatější demokracie na světě směřuje 
k hinduistické teokracii.

Zdroj: Tisková kancelář Slovenské biskupské konference

Život žen v Indii je těžký, pokud se vůbec narodí
Indické úřady začaly v červenci vyšetřovat podivnou statistiku ve stá‑
tě Uttaránčal na severu Indie, kde se za předchozí čtvrtletí narodilo 
216 dětí, z toho ani jediné děvče. I když jsou potraty na základě 
pohlaví v Indii zakázané, dívky jsou často považovány za nechtě‑
nou ekonomickou přítěž. Proto se jich někteří rodiče pokoušejí bě‑
hem těhotenství nebo těsně po porodu zbavit. Mnozí indičtí rodiče 
totiž vnímají chlapce jako budoucí živitele rodiny, kdežto děvčata 
jako nákladné závazky, které se po svatbě stanou součástí rodiny 
manžela.

Z dálkové adopce

Pizza party!
Do doučovacího centra Prayas IN v indickém Dehradunu přichází 
většina dětských návštěvníků z náročných rodinných situací, které 
na ně mají velký dopad. Žijí v rozbitých rodinách, zažily zneužívání 
nebo jsou svědky alkoholismu. Přesto se pět děvčat z centra Pray‑
as umístilo v prospěchu na nejlepších místech ve třídě. Doučovací 
centrum dětem pomáhá porozumět učivu, připravit se na zkoušky 
a vytrvat ve studiu, i když mají třeba horší známky než ostatní. Proto‑
že všechny děti úspěšně prošly ročníkovými zkouškami, uspořádali 
pro ně pracovníci centra malou oslavu. Děti měly slíbenou pizzu 
a moc se na ni těšily, protože mnoho z nich ji ještě nikdy neochut‑
nalo. A nebyly zklamány. 

Z indie
Na jaře dostaly všechny děti z centra teplákovou soupravu, která je 
pro ně typem uniformy a usnadňuje jim cestu do centra ze slumu 
ve svahu nad řekou, kde většina dětí bydlí. Rodiny jsou zde v ob‑
dobí dešťů ohrožené znehodnocením pitné vody a sesuvy půdy. 
K tomu, aby více indických dětí mohlo získat vzdělání a třeba i ochut‑
nat pizzu, můžete přispět prostřednictvím naší adopce na dálku: 
www.dalkova-adopce.cz > Děti k dálkové adopci > Děti z Indie.

Děti byly pizzou nadšené!

Úspěšný start Prianky Milton
Prianka je vůbec prvním dítětem v programu podpory, které se 
stalo bakalářem medicíny a chirurgie. Prianka je nejstarší ze čtyř 
dětí. Vždy se dobře učila a odmala toužila pomáhat lidem. Jejím 
mottem je: „Bůh pro nás může udělat cokoliv. Proč bychom tedy 
i my nemohli pomoci lidem v nouzi? Jsou to také děti Boží.“ Díky 
podpoře ze zahraničí se jí podařilo vystudovat a od února pracuje 
v misijní nemocnici, kde se léčí pacienti s tuberkulózou. Díky mno‑

Indický tým International Needs a maminka doprovází Prianku 
(2. zleva) modlitbami před nástupem do zaměstnání.

https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-ze-severni-indie
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haleté podpoře svých dárců je již Prianka soběstačná, ale ve svém 
posledním dopise dárce prosí, aby pokračovali v podpoře dalších 
dětí, které také touží jít za svým snem a naplnit jej. Vyznává, že jí 
samotné se to podařilo jen díky adopci na dálku.

Ze zpráv křesťanských pracovníků

Nejprve dobře naslouchám, pak někdy něco řeknu
„Nevím, jestli jsem dobrý poradce nebo ne, ale vždy se snažím 
udělat to nejlepší, co mohu, abych vyslechla a porozuměla situaci 
dané osoby předtím, než jí něco poradím. Měla jsem mnoho příle‑
žitostí navštívit mnoho dětí a rodin a poradit jim. Zejména rodinám 
s dospívajícími.“ 
Paní Soňa z IN mimo jiné navštívila paní s dcerou, které měly vel‑
ké trápení. Tatínek maminku opustil a vzal si jinou ženu, protože 
chtěl mít syna, ale i další narozené dítě byla holčička. Paní Soňa 
tuto dívku velmi povzbuzovala, aby o sebe přesto dbala, věřila si 
a věnovala se pečlivě studiu. Povzbudila ji i z vlastního trápení, 
protože také od jejich rodiny tatínek odešel ze stejných důvodů. 
Jich ale bylo pět sester!

Studenti biblických škol v Indii

Za 30 let téměř 200 podpořených studentů
V Indii je několik biblických škol a univerzit, nicméně jsou pro stu‑
denty často finančně nedostupné. IN podporuje studenty na třech 
biblických školách v indickém Dehradunu již od roku 1989. Jde 
především o studenty z Nepálu nebo z nepálských imigrantů v se‑
veroindických státech Darjeeling, Kalimpong a Sikkim. Hlásí se ale 
již i studenti z Bhútánu. Literatura je v angličtině, což je pro mnoho 
studentů těžký oříšek. Studenti se po promocích obvykle vrací slou‑
žit domů, do svých církví. Motivují další věřící kolem sebe, aby také 
získali biblické vzdělání a pomohli růst nepálské křesťanské církvi. 
Ze tří podporovaných studentů před třiceti lety se jejich počet roz‑
rostl na 198 těch, kteří úspěšně dokončili studium, a současných 
25 studujících v bakalářském studiu. 
Věřícím v Nepálu můžete pomoci podporou některého studenta. 
Najdete je na www. mezinarodni‑potreby.cz v sekci Další projekty 
> Nepálští studenti biblických škol.

Z nepálu

Sucho střídané záplavami
Přes 130 obětí mají na svědomí červencové záplavy a sesuvy půdy, 
které krom severovýchodní Indie a Bangladéše postihly také Nepál. 
Silné monzunové deště následovaly po dlouhém období sucha 
a rozvodnily řeky, zaplavily tisíce domů, zničily mosty a poškodily sil‑
nice. Přes dva miliony obyvatel Nepálu muselo opustit své domovy.

Zdroj: Reuters

Z dálkové adopce

Program adopce zahrnuje celou rodinu
Z každoměsíčního předávání podpory si rodiče krom příspěvku 
na vzdělání svých dětí odnáší také další praktickou pomoc ve for‑
mě doporučení, jak např. vylepšit přístřešky pro hospodářská zvířata 
či jak pěstovat letní zeleninu. IN Nepál a místní samospráva spo‑
lečně založili Výbor pro nakládání s přírodními katastrofami. Jeho 
cílem je usnadňovat lidem orientaci, rozšiřovat povědomí o hrozí‑

cích přírodních pohromách a informovat o opatřeních v souvislosti 
se změnami klimatu.

Deena bude díky dálkové adopci zubní lékařkou

Deena o prázdninách vyšetřuje pacienty ve školní ordinaci.

Soňa se ráda věnuje dětem a děti mají rády ji.

Noví i pokračující studenti biblických škol v Dehradunu se v létě 
na začátku nového akademického roku sešli na informativním 
a modlitebním setkání.

https://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/nepalsti-studenti-biblickych-skol
https://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/nepalsti-studenti-biblickych-skol
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Deena byla od dětství ostýchavá dívka, ale její učitelé viděli, že 
se rok od roku lépe sžívá se školním prostředím. Ve studiu dělala 
pozvolné, ale velké pokroky a své základní vzdělání završila v roce 
2014 ukončením 12. třídy. Poté se přihlásila ke studiu zubního 
lékařství v Dháce, metropoli Bangladéše, kam byla přijata v roce 
2016. Pobyt v cizí zemi daleko od milující matky proměnil Deenu 
v odvážnou a sebevědomou dívku. Je velmi vděčná svým dárcům 
a programu dálkové adopce. Po dokončení studia se Deena chystá 
vrátit do Nepálu, neboť se rozhodla sloužit lidem ze své domoviny.
Na podobně dojemném příběhu můžete mít podíl i Vy. Potřebných 
dětí z Nepálu je dost a dost – přesvědčte se sami na našich strán‑
kách v rubrice Dálková adopce > Děti k dálkové adopci.

Ze zpráv křesťanských pracovníků

Osmdesát let hledání – příběh starého Arama
Panu Aramovi táhlo na osmdesátku a to je velký kus života a mno‑
ho prožitých zkušeností. Narodil se a vyrostl v hinduistické rodině. 
Jako většina Nepálců, i on se pravidelně a vytrvale zapojoval do hin‑
duistických náboženských úkonů. Vždyť takto vypadá život většiny 
Nepálců: život tu určuje rytmus tradičních zvyků a obětních rituálů. 
Modly požadují prolití mnoho krve živých bytostí, zvířat. V Aramově 
srdci ale stále hlodala otázka: často přemýšlel o tom, kam půjde 
duše, když člověk zemře, a co se stane po smrti. 
Během Aramova dlouhého života procházela velkými změnami také 
jeho země. Tradiční vláda královské rodiny se dostávala pod stále 
větší tlak nespokojených obyvatel, a zejména komunisticky ladě‑

ných politických skupin. Také hledající Aram v určité době spojil 
svůj život s komunistickými ideály a zapojil se aktivně do jejich 
hnutí. Ale ani to nepřineslo do jeho života uspokojení. 
Na sklonku života potkal pana Leka, terénního křesťanského pracov‑
níka, který nám tento příběh vyprávěl. Aram mu vyznal, že je svým 
životem doslova deprimován. Pan Lek mu vyprávěl o Ježíši Kristu, 
který nám přinesl život a pokoj. Byla to slova plná naděje, ale sta‑
řičký Aram si také uvědomoval, kolik věcí jej v životě již zklamalo. 
Něco se však stalo: pocítil téměř hmatatelný pokoj v srdci. Od té 
doby začal Aram pravidelně přicházet mezi křesťany. Slyšel zde Je‑
žíšova slova z Bible: „Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a já 
vám dám odpočinutí” (volně podle Mt. 11,28) a z Aramova srdce 
odpadávala další břemena nashromážděná za jeho dlouhého živo‑
ta. Už neváhá, co dělat: svěřil svůj život Kristu a nechal se pokřtít.

Aramův křest se konal v nádherném skalním jezírku s vodopá-
dem.

Z ugandy
Ugandský zázrak
V boji proti šíření viru HIV se hovoří o ugandském zázraku: ještě 
v roce 1990 bylo v Ugandě podle dat Světové banky nakažených 
10,7 % populace. Údaj z roku 2017 přinesl velmi dobrou zprávu 
a hovoří „jen” o necelých 6 procentech HIV pozitivních obyvatel, 
což je jedno z nejnižších čísel v celém světadíle. Přesto to zname‑
ná, že virus v Ugandě nosí přibližně každý patnáctý člověk. Velmi 
aktuální hrozbou je v Ugandě také rozšíření nákazy ebolou. Smr‑
telnou nemoc přináší uprchlíci ze sousedního Konga, kde epide‑
mie propukla. V tomto státě přišlo od začátku června o domovy už 
300 tisíc lidí v důsledku nepokojů mezi dvěma domorodými etnic‑
kými skupinami.

Zdroj: New York Times

Z dálkové adopce

Čtvrtstoletí práce pro potřebné v Ugandě

Stylová budova ubytovny pro žačky v Buikwe se stinnými podlou-
bími.

Rok 2019 je rokem, kdy International Needs v Ugandě slaví 25 let 
od svého založení.
Působení IN zde začalo v roce 1994 ve vesnicích Buikwe a Kiyindi. 
První projekty se věnovaly dětem, které osiřely důsledkem rychlého 
šíření viru HIV. Aby jim poskytla vzdělání, zdravotní péči a duchov‑
ní podporu, vybudovala IN dvě základní školy, jednu střední školu 
a jedno odborné učiliště. Tyto instituce již pomohly dosáhnout 
vzdělání mnoha lidem, kteří se díky tomu mohou postarat o sebe, 
své rodiny a přispět k rozvoji komunity, ze které pocházejí. V le‑
tošním roce již v Buikwe dokončili také novou ubytovnu pro dívky 

„Say no to sex“ (Odmítni sex) – nabádá školáky cedulka v areálu 
základní školy v Buikwe.

https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-nepalu
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-nepalu
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s kapacitou 200 lůžek. Původní školní latríny byly nahrazeny osmi 
kabinkami a osmi sprchovými kouty.
IN v Ugandě založila také zdravotní kliniku, která zajistila lidem pří‑
stup ke kvalitním a cenově dostupným zdravotním službám. Díky 
imunizačním programům se daří zastavovat šíření nemocí a v jed‑
noduché, avšak dobře vybavené porodnici přišlo na svět mnoho 
nových životů. 
Ugandská IN nyní díky dárcům podporuje téměř 3000 dětí, ale 
stovky už studium dokončily. Tato úžasná změna Afriky můžete být 
i částí Vašeho života. Připojte se k podpoře některého z ugandských 
dětí – navštivte www.mezinarodni-potreby.cz: Dálková adopce > 
Děti k dálkové adopci.

Krádeže již nejsou třeba
IN se svými programy snaží napomáhat ekonomické soběstačnosti 
rodin a komunit. Poskytuje jim semena rostlin a hospodářská zvířa‑
ta, pořádá školení a poradenství pro drobné zemědělce. Radní měs‑
ta Buikwe si letos pochvaluje snížení drobné kriminality ve městě. 
Často zde docházelo k přepadávání a krádežím potravin. Zeměděl‑
ství, které dříve lidé nevnímali jako možnost výdělku, nyní přináší 
obživu pro více než 80 % domácností. Paní radní poznamenává, že 
ve městě již nejsou žádné volné pozemky, protože domácnosti rozši‑
řují svou zemědělskou půdu díky zlepšujícímu se vzdělání, přístupu 
k zemědělským plodinám, většímu povědomí o potřebě tvrdé práce 
a technologiím. Dřívější drobní zlodějíčci potravin nyní produkují 
vlastní potraviny. To také zlepšilo vztahy mezi lidmi a bezpečnost.

Každý africký kluk hraje fotbal
Příkladem osudu dětí z rozbitých rodin je příběh Bashira, který 
pochází z devítičlenné rodiny. Má 4 bratry a 3 sestry. Otec rodinu 
opustil, když bylo Bashirovi 7 let. Pro matku to bylo velmi těžké ob‑
dobí, jak všechny děti vychovat a umožnit jim vzdělání. Dva z Ba‑
shirových starších bratrů školu po pár letech opustili a on sám školy 
zanechal v páté třídě. Místo toho začal profesionálně hrát fotbal. 
V roce 2015 se přidal k fotbalovému klubu založenému křesťan‑
ským pastorem a nalezl tak nejen dobrý tým a vítězství v zápasech, 
ale také se setkal s Ježíšem Kristem. Bashirův život nadále není leh‑
ký i vzhledem k tomu, že pochází z muslimské rodiny a společnosti. 
Ale ačkoliv prochází těžkostmi, těší se, že bude moci začít znovu 
studovat. Rád by se věnoval strojírenství a elektronice.

Ze zpráv křesťanských pracovníků

Písně, které mají moc měnit životy
Pana Emmanuele podporujeme z ČR jako terénního duchovního 
pracovníka v Ugandě. V poslední zprávě líčí nádhernou atmosféru 
při křestním shromáždění na břehu Viktoriina jezera. Křest zde při‑
jalo devět lidí. Všichni věřící se k jezeru přesunuli hned po boho‑
službě. Členové církve stáli na břehu, modlili se a zpěvem chválili 
Boha. Mnoho lidí přitom prožilo něco podivuhodného, někteří ze 
křtěnců byli uzdravení z nemoci. Jiní později dosvědčili, že již netrpí 
nočními můrami. Stali se z nich silní služebníci v církvi.
Stephen, rovněž duchovní pracovník, nám sepsal pohnutý příběh 
pana Mutesiho. Poslechněte si, jak zpěv křesťanských písní zasáhl 
do jeho života:

„Jeden večer jsem se procházel po vesnici a slyšel jsem zpívat křes‑
ťany písně chval Bohu. Odsoudil jsem to, ale jejich písně mi zněly 
v hlavě ještě doma. Ty písně ke mně mluvily. 
Jako dítě mě totiž bavilo zpívat náboženské písně a hrát na buben: 
lidem se to líbilo, zvali mě k sobě a hostili mě alkoholem. Jenže já 
jsem žil životem velmi vzdáleným křesťanskému. Až do této chvíle.
Když jsem zpěv věřících zaslechl příště, šel jsem k těm lidem a po‑
prosil jsem je, zda by se za mě mohli modlit. Můj život se začal 
měnit, opustil jsem alkohol a promiskuitu. Moji matku to nepotěšilo 
a otec mě za mou víru proklel. Když ale v sousední vesnici vznikl 
sbor, náš pastor mě požádal, zda bych jej mohl vést, a já souhlasil. 
Zpočátku to nebylo lehké…“

Křest ve vodách Viktoriina jezera.

prograM Zdravá Mládež v Čr
Průměrný věk první zkušenosti dítěte s pornografií na internetu je 
11 let.

Čeští školáci ve věku 15 a 16 let jsou nejrozšířenější skupinou uži‑
vatelů konopí a extáze v Evropě.

Jedním z nejaktuálnějších přednáškových témat pro žáky 7. tříd 
základních škol je Kouření a alkohol. V tomto věku má již většina 
dětí za sebou svou první cigaretu.

S rozvojem informačních a komunikačních technologií přibývá i pří‑
padů kyberšikany. Podle statistik z posledních let vyplývá, že se s ní 
setkalo až 60 % dětí školního věku.

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

https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-ugandy
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci/deti-z-ugandy
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„Za programy jsem strašně ráda. Suprové věci jsme se dozvěděli. Někdy bych ráda dělala stejnou věc jako Vy. Strašně mě to mo-
tivovalo.“ (ohlas studentky)

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.

Pro děti a mládež se mohou programy na školách stát zásadní pomocí nebo je mohou motivovat a směřovat v uvažování o budoucí ka-
riéře, 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.

Posily našeho lektorského týmu
Od září se náš tým lektorů rozrostl o dva nováčky.

Ondřej Svoboda z České Třebo-
vé podpoří a částečně převezme 
práci našeho léty osvědčeného 
lektorského veterána Petra Ka-
dlece. Petr však neodchází! 
Jeho služba na školách během 
sedmi let vyvolala takový zájem, 
že i dva profesionální lektoři bu-
dou stěží zvládat poptávku škol. 
Co Ondřeje vedlo k rozhodnu-
tí stát se lektorem? Sám píše: 

„Láká mě možnost mluvit 
s dětmi otevřeně o důležitých 
tématech a využít to k předá-
vání moudrosti. Tuto možnost 
jsem ve své dosavadní učitel-
ské praxi se středoškolskými 
studenty příliš neměl.“

Kateřina Babková ze Sobotky dospěla k rozhodnutí podpořit v lek-
torské činnosti našeho dalšího výtečného lektora, a to svého manže-
la Jaromíra Babku. Společně se již několik let věnují práci s dětmi. 
Spoluprací na přednáškách chtějí být dětem mimo jiné zdravými 
vzory, povzbudit mladou generaci k přirozeným rolím muže a ženy, 
vyzdvihnout hodnotu manželství a rodiny.

Jsme velmi vděční, že se s námi Ondřej a Kateřina vydali na ne-
lehkou lektorskou cestu. Pevně věříme, že pro nás budou výraznou 
posilou a my jim na budeme oplátku stabilní oporou. 
Přečtěte si o nich více na www.zdrava-mladez.cz v části Přehled 
lektorů. A prosím myslete na ně, aby se jim začátek služby dařil.

Chcete se stát lektorem v programu Zdravá mládež?
V příštím roce bude opět možné žádat o naši dlouhodobou podpo-
ru, a to v grantovém řízení, které vyhlásíme na www.zdrava-mladez.
cz > Granty během února. Uzávěrka bude 15. dubna 2020. 
Co je třeba podniknout, čtěte v článku „Jak se stát lektorem“. 
Na interaktivním „Přehledu lektorů“ se podívejte, ve kterém kraji 

„náš“ lektor už je a který dosud na lektora čeká. 
Lektoři od nás získávají dlouhodobou finanční podporu, individuál-
ní a partnerský přístup, účast na našem každoročním „Soustředění 
lektorů“, které organizujeme a financujeme, modlitební podporu 
nás i desítek dárců z ČR a zahraničí a osobní kontakt s pracovníky 
NMP prostřednictvím našich návštěv přednášek. Přihlásí-li se vhod-
ní noví uchazeči, rozšíříme tým o nové lektory.

Navštivte reportáže z přednášek lektorů
Přednášky podporovaných lektorů průběžně osobně navštěvujeme. 
Na nejnovější reportáže z programů, kterých jsme se v poslední 
době zúčastnili, se můžete podívat na našem webu v sekci Zdravá 
mládež v ČR > Z přednášek lektorů. 
Uvidíte zde řadu našich lektorů „v akci“: například Radima Strojka 
varujícího před skrytými nebezpečími internetu, Janu Řezníčkovou 
s tématem Moje cesta na svět, Jitku Kultovou debatující se studenty 
o citlivých otázkách týkajících se neplánovaných těhotenství, po-
četí a interrupcí. S Janou Coufalovou nebo Pavlem Kotoučkem se 
podívejte na zoubek šikaně. Martinem Stavjaníkem se nechte po-
zvat na pravidelné setkání dobrovolné podpůrné skupiny teenagerů.

Posila lektorského týmu 
č. 1 – Ondřej Svoboda

Posila lektorského týmu č. 2 – Kateřina Babková Martin Stavjaník na setkání skupiny LOST
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dovi poradily. V této třídě se pak děti zajímaly, jestli se mu nakonec 
podařilo s kouřením přestat, a když jsem řekla, že ano, spontánně 
propukly v jásot a bouřlivý potlesk. 
V závěru programu jsem děti nechala, aby si dokolečka předávaly 
plyšovou želvu a každý mohl říct, jaký je jeho důvod nekouřit. Pak 
jsem jim vysvětlila, že i když je třeba ještě nelákalo cigaretu zkusit, 
možná se jim to někdy v životě stane. A pak si mohou vzpomenout 
na želvu a na to, jaký důvod pro „nekouřit“ mají. 
Vybírám ze závěrečných odpovědí dětí, co si z programu odnášejí:

„Chtěla bych, aby se kouření úplně zakázalo.“
„Chtěla bych, aby se cigarety zdražily na tisícovku, aby si to 
nikdo nekupoval.“

Jana Řezníčková
Ke konci roku jsem vyrazila do jedné školy v opravdu neveselé 
náladě. Bylo horko od rána, představovala jsem si, jak na mě zpo‑
cení páťáci budou znuděně civět a snít si v duchu o prázdninách, 
ale díky Bohu vše dopadlo jinak. Program se konal v učebně, kde 
byl příjemný chládek, technika fungovala (!) a děti byly, díky jejich 
skvělé učitelce, natěšené na program. Třída opravdu vyzrále ko‑
munikovala o všech obtížných tématech. Několik chlapců otevřelo 
například otázku umělého oplodnění a sami uvedli pro a proti umě‑
lému oplodnění anonymním dárcem. Nakonec se celá třída shodla 
na tom, že pro dítě je velmi důležité, aby znalo nejen svou matku, 
ale i svého otce, a že umělé oplodnění z anonymní spermabanky 
je nefér vůči miminku, které se narodí. Silná byla chvíle, kdy jsme si 
posílali v kroužku modely miminek a povídali si o zázraku přeměny 
oplodněného vajíčka v dokonalé miminko. Jeden chlapec se doslo‑
va vrtěl blahem – bral modely do rukou, pečlivě je zkoumal a měl 
detailní otázky na funkce dělohy, pupeční šňůry a placenty. Jeho 
závěrečný vzkaz mi vyrazil dech: „Bavilo mě všechno, až na to, 
že bylo málo času. Do budoucna bych chtěl studovat biologii. 
A to jenom díky této přednášce. Děkuji Vám.“

Lektorka Jana Řezníčková si s dětmi prohlíží modely miminek.

Radim Strojek
Na konci školního roku jsem byl pozván, abych představil svoji prá‑
ci na okresním setkání metodiků prevence. Sešli jsme se tam i se 
zástupci dalších organizací. Představovali jsme svoji činnost na ško‑
lách a nabízeli ji školním metodikům. Nechci své kolegy kritizovat, 
ale u dvou prezentací (určitě tito lidé a tyto organizace dělají svoji 
práci dobře!) jsem si myslel, že obecenstvo usne. V duchu jsem si 
říkal, že máme nějaké půl hodiny na představení se a oni to takhle 

V září jsme uspořádali již 15. soustředění lektorů
Rodinná atmosféra, příjemní lidé, krásné prostředí, hluboké téma, 
tak bychom popsali letošní dvoudenní pobyt u rybníka Dlouhý. 
Hlavním tématem bylo, jak doplnit do lamp našich životů olej, bez 
kterého nelze naplno a dlouhodobě dělat nic z toho, co děláme. 
Kde ten životadárný olej z lamp uniká? Jak jej doplnit a mít trvale 
lampy plné a připravené? K tomu směřovala úvodní tématická hra, 
programové bloky i velmi otevřené diskuse. Mezi nejcennější pat‑
řily vzácné momenty sdílení o příjemných i těžkých zkušenostech 
z lektorské služby i ze života.
Doufáme, že účastníci opět načerpali občerstvení, posilu i motivaci 
do dalšího roku, jak někteří napsali: 
Velmi děkuji za toto nenahraditelné povzbuzení a načerpání, 
včetně krásné péče o tělesnou stránku.
Vážím si, že mohu být tohoto součástí. Dojímá mě, že se o mě 
někdo stará, že mi fandí, že se za mě modlí. Děkuji.
Prohlédněte si fotografie a video na www.zdrava-mladez.cz > Mi-
nulé projekty a akce > Soustředění lektorů 2019 – reportáž.

Účastníci 15. soustředění lektorů

Střípky z práce lektorů

Eliška Zeisková
Program o kouření v nabídce nemám, ale preventistka jedné ZŠ 
mě uprosila, že ho chtějí pro 4. a 5. třídy. Program jsem sestavila 
a konzultovala s některými dalšími lektory. S výsledkem jsem byla 
spokojená. Snažila jsem se vyhnout zastrašování, přílišnému nega‑
tivismu i jakýmkoliv návodným prvkům. Děti v tomto věku už samy 
dobře ví, co je na kouření špatně, a stačí je jen nechat to říct na‑
hlas, shrnout, utřídit, pomoci jim některé věci si uvědomit, zmínit 
související témata. 
V programu vyprávím o kamarádovi, který začal ve 13 letech kou‑
řit kvůli partě a pak se závislosti na cigaretách nemohl mnoho let 
zbavit. S dětmi řešíme, jak odolat tlaku party a co by mému kamará‑

https://mezinarodni-potreby.cz/minule-projekty-a-akce/soustredeni-lektoru-2019
https://mezinarodni-potreby.cz/minule-projekty-a-akce/soustredeni-lektoru-2019
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slovy: „Teď za mnou byla paní učitelka a říkala, že lepší před‑
nášku ještě nikdy nezažila!“ A to vše díky zapomenuté flashce 
s informacemi, které by pro ty studenty možná nebyly tak užitečné 
jako mé osobní svědectví. Od té doby to nedělám jinak.

Pomozte mladým i Vy
Dar 500 Kč stačí na besedu pro jednu třídu. 
Všechny Vaše dary použijeme v plné výši 
na podporu lektorů. Dary na podporu pro‑
gramu Zdravá mládež zasílejte na náš účet 
č. 2700139555/2010 s variabilním sym‑

bolem 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.

„zazdí“. Sám jsem dostal nejméně vhodný čas někdy před poled‑
nem, kdy už se lidé pomalu odebírali na oběd a dav metodiků pre‑
vence už mírně prořídl... „Takže to, co nejvíce děti na školách 
baví, jsou aktivity a jsem si jistý, že to bude bavit i vás. Rozdělte 
se do čtyř skupin a tady máte pracovní listy,“ řekl jsem. Převzal 
jsem otěže a i přes počáteční nedůvěřivé pohledy jsem opanoval 
situaci. Dospělí začali tvořit a řešit modelové situace, které máme 
v programech „Říkat ANO, říkat NE“ a „Moderní je nekouřit“. A bylo 
vidět, že je to docela baví. Kdybych měl více času, tak bych naplnil 
i hodinu. Po setkání za mnou přišla hlavní organizátorka – okresní 
metodička, která mě pozvala, a říkala mi: „Pane Strojku, moc dě‑
kuji, zachránil jste dnešní den. Už jsem si myslela, že to dneska 
dopadne hodně špatně.“

Pavel Kotouček
Byl jsem požádán, abych se v jedné třídě zaměřil na nebezpečí 
experimentování s alkoholem, protože nedávno jednoho chlapce 
odvezla záchranka právě s otravou alkoholem. Typická situace: děti 
měly láhev slivovice a hecovaly se, kdo toho vypije víc. 
Tak jsem si připravil do prezentace informace o alkoholu, statisti‑
ky, myšlenky a rady. Když jsem v osudný den ráno přijel do školy, 
otevřel jsem brašnu a… šok! Nemám flash disk s prezentací! To 
se občas stane, a proto mám všechny přednášky zálohované ještě 
v počítači nebo online, ale dnes jsem měl mít speciálně upravenou 
prezentaci, kterou teď prostě nemám. Po překonání krátké paniky 
jsem se rozhodl, že začnu jako obvykle: s klasickou přednáškou 
o závislostech. Ve chvíli, kdy jsem měl otevřít otázku alkoholu, jsem 
začal improvizovat. Mluvil jsem o vlastních zkušenostech s alkoho‑
lem. V období dospívání jsem jich nasbíral dostatek, a tak jsem je 
s žáky začal probírat. A fungovalo to! Děti soustředěně naslouchaly 
a nakonec z nich začaly lézt jejich zážitky – i ten konkrétní s jejich 
spolužákem. Mohli jsme otevřeně mluvit o nebezpečích, která hro‑
zí, a náležitě probrat, jak to s alkoholem vlastně je. Bylo to super! 
Taková ta přednáška, kdy odcházíte s pocitem, že to opravdu stálo 
za to! A jako bonus na závěr se se mnou paní zástupkyně loučila 

Naplánujte si prosím dary do naší Vánoční sbírky
Pokud se Vám líbí pomoc, kterou zprostředkováváme, prosím při‑
pojte se i k naší každoroční Vánoční sbírce. 
Ta potrvá od listopadu 2019 do konce ledna 2020. Už teď připravu‑
jeme pro naše dárce, partnery a zájemce o naši činnost podrobné 
informace, které zveřejníme na www.mezinarodni‑potreby.cz v sekci 
Další projekty > Zvláštní sbírky.
Dárky z Vánoční sbírky přináší každoročně radost a naději.

Sledujte naše aktuality na sociálních sítích
Facebook, LinkedIn, Twitter a Instagram. Naše videa si můžete 
pustit na YouTube.

Myslíte, že naše pomoc zaujme i Vaše přátele?
Řekněte jim o nás, doporučte nás, přepošlete jim tento zpravodaj. 
Kdokoliv o něj může požádat na e‑mailu nadace@mezinarodni-
-potreby.cz.

novinky, události a inForMace Z naší kanceláře

Děti z Nepálu dostaly díky Vánoční sbírce přikrývku s polštářky 
a povlečením.

Lektor Pavel Kotouček při přednášce na téma Šikana.

https://mezinarodni-potreby.cz/kontakty
https://mezinarodni-potreby.cz/chci-prispet/financni-dary/financni-dary
https://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/zvlastni-sbirky
https://www.facebook.com/nadacemezinarodnipotreby
https://www.linkedin.com/company/nadace-mezin%C3%A1rodn%C3%AD-pot%C5%99eby
https://twitter.com/NadaceNMP
https://www.instagram.com/mezinarodni_potreby/
https://www.youtube.com/channel/UC7HjCrTEf6FgIGP6AclKIrw
mailto://nadace@mezinarodni-potreby.cz
mailto://nadace@mezinarodni-potreby.cz
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Vaše štědrost může ovlivnit rozvoj naší pomoci
Radujeme se z každého štědrého dárce a z každého daru. Jen díky 
tomu můžeme pomáhat. Těší nás, že Vám můžeme přinášet zpět‑
nou vazbu z projektů, na které přispíváte. Tuto péči nejde již konat 
dobrovolnicky, nýbrž profesionálně. Provoz nadace je hrazen z ur‑
čitého podílu některých darů. 
Práce nás, zaměstnanců, je rovněž důležitá, protože umožňuje 
hladké fungování pomoci. 
Pokud se Vám naše činnost líbí, prosím podpořte i přímo nás, 
pracovníky Nadace Mezinárodní potřeby. Taková podpora pro ka‑
ždého z nás znamená velkou morální posilu. Vždy jsme též vděčni 
i za modlitby za nás osobně. 
Podpora pracovníků přinese nadaci citelnou pomoc v pokrytí mzdo‑
vých nákladů. Nemá vliv na výši platu; ten stanovuje Správní rada. 
A protože každý živý organismus roste, i my v nadaci stále plánuje‑
me další rozvojové kroky. Podpora pracovníků nadaci umožní i ka‑
pacitu k dalšímu rozvoji. 
Variabilní symboly najdete níže v části „Variabilní symboly pro pe‑
něžité dary“ nebo v článku „Podpora práce zaměstnanců nada-
ce“ na www.mezinarodni‑potreby.cz > Chci přispět > Finanční dary. 

variaBilní syMBoly pro peněžité dary

Účel daru Var.  
symbol

Fond programu Zdravá mládež 350
Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby 201
Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí 11
Občasná podpora Dětského domova Savar 
(Bangladéš)

15200

Podpora Evangelikálního teologického  
semináře

200

Podpora Křesťanské misijní společnosti 250
Podpora práce administrativní pracovnice  
Idy Kadlecové

19

Podpora práce administrativního pracovníka 
Jiřího Kubáta

18

Podpora práce koordinátorky Lenky Staňkové 17

Podpora práce projektové manažerky  
Daniely Horáčkové

16

Podpora práce výkonného ředitele  
Petra Horáčka

15

Správa (provoz) nadace 10

Variabilní symboly projektů najdete také na www.mezinarodni-po-
treby.cz ve vodorovném menu > Chci přispět > Finanční dary.

Číslo našeho účtu:
2700139555/2010 Fio banka, Ústí nad Orlicí.
Je také možné využít tlačítka platební brány PayPal nebo formulá‑
ře Darujme.cz (obě služby umožňují např. platbu kartou) na titulní 
stránce www.mezinarodni-potreby.cz.

Nadace Mezinárodní potřeby vydává Čerstvé zprávy jako interní zpravodaj pro své 
dárce a příznivce 2x ročně (nepravidelně). 

Nadace Mezinárodní potřeby byla založena v r. 1995. Jejím posláním je podpo‑
rovat křesťanské veřejně prospěšné projekty v ČR i v zahraničí: Dálková adopce 
PLUS®, Zdravá mládež (přednášky na českých školách na etická témata) a jiné.

Není‑li uvedeno jinak, zahraniční zprávy a fotografie v tomto vydání jsou  
z partnerské organizace International Needs, české z našeho archívu.  

Neprodejné.

Copyright © 2019 Nadace Mezinárodní potřeby, Všechna práva vyhrazena.

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

Tady jsme, současná sestava pracovníků Nadace Mezinárodní 
potřeby.

Prosím použijte i Váš osobní specifický symbol, který Vám na vy‑
žádání sdělíme. 
Ať už podpoříte kteréhokoliv pracovníka, každý z nás je připraven se 
svými osobními dárci komunikovat pravidelněji (bude‑li na ně mít 
kontakt) a sdílet se o svých výzvách i radostech.

https://mezinarodni-potreby.cz/chci-prispet/financni-dary/podpora-prace-zamestnancu-nadace
https://mezinarodni-potreby.cz/chci-prispet/financni-dary/podpora-prace-zamestnancu-nadace
https://mezinarodni-potreby.cz/chci-prispet/financni-dary/financni-dary
https://mezinarodni-potreby.cz/chci-prispet/financni-dary/financni-dary
https://mezinarodni-potreby.cz
https://mezinarodni-potreby.cz/
https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce
https://www.instagram.com/mezinarodni_potreby/
https://twitter.com/NadaceNMP
https://www.facebook.com/nadacemezinarodnipotreby
https://www.youtube.com/channel/UC7HjCrTEf6FgIGP6AclKIrw
https://www.linkedin.com/company/nadace-mezin%C3%A1rodn%C3%AD-pot%C5%99eby



