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I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu.
Nadace Mezinárodní potřeby je součástí sítě mezinárodní společnosti I.N. Network, působící ve 33 zemích světa.

Milí dárci a partneři nadace,
srdečně Vás zdravíme z nového místa působení s novým
vydáním zpráv z naší práce. Podzim nás zastihl v době změn. Po
přestěhování do České Třebové jsme chvíli nevěděli, co dříve,
abychom stabilizovali práci na novém místě. Připravili a vytiskli
jsme kompletní sadu našich informačních materiálů s novou
adresou, provedli změny sídla u rejstříkového soudu a desítek
úřadů a mnoho dalšího.
Vzápětí jsme začali připravovat některá rozšíření naší práce.
Od poloviny září 2011 jsme zahájili náš program Dálková
adopce PLUS® v severoindickém Dehradunu, kde žije milionová
nepálská menšina. Podrobnosti najdete dále v textu.
Setkali jsme se také s novými potenciálními partnery naší práce
v dalších zemích. Doufáme, že Vám brzy budeme moci dát
zprávu o nových možnostech pomoci potřebným v dalších
opravdu kritických místech světa.
Naše partnerské pobočky I.N. Network v Nepálu a na Filipínách
prošly těžkým obdobím, jež přineslo proces ozdravění, jak Vás
informujeme v další části Čerstvých zpráv.

Děti z Dehradunu v severní Indii

SOS programu Zdravá mládež: Rád bych Vám připomněl
naši přednáškovou práci na českých školách, která nás tolik
těší. Lektoři programu Zdravá mládež jsou na školách opravdu
vítaní! S rozšiřováním práce souvisí i velká potřeba podpory.
Letos přibylo mnoho nových dárců z ČR a dnes 20 z nich
dokonce přispívá na program Zdravá mládež pravidelně každý
měsíc. Potřeba financí pro rozšiřující se program je ale stále
velká. Letos zároveň již nelze spoléhat na to, že problém vyřeší
dary ze zahraničí. Proto prosím, nakolik můžete, přispějte
i Vy na program Zdravá mládež! Navštivte na našem webu
sekci „Podpořte program“ (www.incz.info/19.htm), kde najdete
detailní informace o finančních potřebách.
Přejeme Vám mnoho povzbuzení a dobrých chvil při čtení
zpráv z naší práce. I díky Vám se může dít na světě něco lepšího,
než kdybychom zůstali pasivní. Děkujeme Vám!
Váš Mgr. Petr Horáček,
výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby
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NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁŘE
Propagační letáky

Dokumentární film o naší nadaci

Pro všechny naše programy jsme vytiskli nové informační letáky
s aktuálním textem, novým logem i sídlem. Můžete nám pomoci
s propagací. Letáky pro vaše známé a přátele Vám zašleme
zdarma na vyžádání. Vše je vhodné i do škol, ordinací, firem,
informačních center, knihoven, křesťanských sborů a dalších
míst, která Vás napadnou, samozřejmě za souhlasu majitele.
Letáky si můžete prohlédnout zde: www.incz.info/04-13.htm.
Napište nám, o který druh materiálu máte zájem, kolik
potřebujete kusů, a uveďte, jak materiál plánujete použít.

Na www.incz.info/video-o-nadaci.htm se můžete podívat na
film „Nadace Mezinárodní potřeby – V hlavní roli POMOC“.
Film natočili profesionálové z televize Z1 v listopadu 2010 ještě
v našem minulém sídle na Smržovce. Měl být součástí týdeníku
o neziskovém sektoru, ale televize Z1 ukončila svoji činnost dřív,
než pořad spustila. Video i s autorskými právy jsme však získali.
Patnáctiminutový snímek zachycuje jak práci lektorů na školách,
tak následné volnočasové činnosti lektorů mezi mladými,
rozhovory s našimi dárci, pohledy na podporu do zahraničí.
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Kromě toho je mezi „účinkujícími“ také kostel Českobratrské
církve evangelické v Praze-Braníku a sborový dům Jednoty
bratrské v Dobřívě u Rokycan. Z filmu máme upřímnou radost.

v daňovém přiznání, které podáte sami na Finanční úřad.
Minimální i maximální výši odpočtu určuje Zákon č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů. Na základě předloženého potvrzení Vám
je daň snížena (vrácen přeplatek). Potvrzení mohou samozřejmě
uplatnit i zaměstnanci.

Hledáme experta na databázi

Video nahrané na serveru www.youtube.com

Potvrzení o darech – důležité – čtěte!
Potvrzení o darech rozesíláme automaticky všem dárcům, na
které máme kontakt, a to v 1. únorovém týdnu. Pokud jste nám
dříve sdělili, že ho nechcete, ale nově ho uplatníte, napište nám,
vystavíme Vám ho.
Změny ve svých údajích (jméno, trvalé bydliště a zasílací adresa
– používáte-li obě tyto adresy, potřebujeme od Vás obě s jasným
rozlišením) nám prosím sdělte nejpozději do 10. ledna.
Nadace má ze zákona povinnost odevzdávat finančnímu úřadu
přiznání k dani darovací. K přiznání patří jmenný seznam dárců
i s hodnotou peněžitého daru celkem. Seznam dárců musíme
k určitému datu uzavřít a po uzávěrce už není možné přesouvat
dary mezi osobami a měnit již vydané potvrzení.
Proto je na každém dárci (zejména jde o manželské páry, rodiny,
skupiny dárců nebo kolektivy), aby se včas rozhodl, které osobě
má být který dar potvrzen, a včas nám tyto údaje sdělil.
Uzávěrka darů a seznamu dárců za rok 2011 bude 10. 1. 2012.
Po tomto datu již nebudou možné žádné zpětné změny darů,
dárců-příjemců potvrzení apod. (vzhledem k roku 2011).
Děkujeme Vám za Vaši podporu i za pochopení!

Své dary si můžete odečíst od základu daně
Jak? Do 15. 2. předložíte účtárně svého zaměstnavatele potvrzení
o darech za uplynulý kalendářní rok nebo toto potvrzení uplatníte

Hledáme programátora se zkušenostmi s databázemi, ideálně
s programem Access. Nemusí být z našeho okolí.
Naši činnost bychom nedokázali vykonávat bez technického
zázemí, které tvoří především počítače a programy v nich.
Pod vedením experta budujeme od roku 2006 vlastní databázový
program v programu Microsoft Access. Je zcela na míru našim
potřebám. Návrh, tvorba i zpracování dat probíhaly za pochodu,
když už bylo jasné, že jednoduššími nástroji nemůžeme
zvládnout růst našich projektů.
Od ledna 2009 už databázi a její výsledky používáme, i když je
na ní ještě hodně odborné práce. Nyní nám poskytuje aspoň
ty nejnutnější výstupy. Některé náročné činnosti však dosud
děláme ručně, jiné plánované produkty nemůžeme bez pomoci
odborníka používat. Bez další odborné pomoci nemůžeme
spustit některé potřebné služby. Potřebujeme pomoc s dalším
vývojem a programováním naší databáze.
Náš dosavadní správce nám zřejmě nebude moci dál pomáhat.
Proto hledáme odborného pomocníka. Pokud tyto řádky
čte někdo, kdo má zkušenosti s databázovými aplikacemi,
s programováním, čas a ochotu, prosím ozvěte se. Máte-li
někoho takového ve svém okolí, řekněte mu o nás prosím. Naše
nadace za tuto službu dosud hradila odměnu, která zohledňuje
vysokou hodnotu této činnosti, ale v poměru ke komerčním
cenám je znatelně nižší.
Najde se někdo, kdo nám bude ochoten a schopen pomoci?

Čerstvé zprávy máme i na webu
Na www.incz.info/zpravodaj-cerstve-zpravy.htm (sekce se
jmenuje Náš zpravodaj) můžete číst Čerstvé zprávy ve formátu
PDF. Jsou tam i starší vydání až do roku 2007. Výhodou je
mimo jiné to, že na počítači je možné zvětšit písmena podle Vaší
potřeby a nejste omezeni velikostí vytištěné sazby.

DOPISY DĚTEM A STUDENTŮM
Právě teď je čas poslat vánoční pozdrav
Pokud chcete, aby Vaše dítě (Váš student) dostalo před Vánocemi
Váš pozdrav, odešlete
ho s velkým předstihem.
Čas k odeslání je už teď!
I prioritní zásilka do
zahraničí jde často několik
týdnů. Nejvhodnější je,
když kancelář I.N. Network
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dostane předvánoční poštu nejpozději ve druhém listopadovém
týdnu. Mohou pak Vaši poštu předat na předvánočním setkání
s dětmi a studenty v 1. prosincovém týdnu. V kanceláři ale
potřebují také čas na zpracování, někdy i překlad do mateřštiny
apod. Pokud Vaše zásilky nedostanou v zahraničí v tomto
zdánlivě velkém předstihu, musí děti a studenty vyhledat až
po vánočním volnu a ti dostanou vánoční poštu dlouho po
Novém roce.
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Jak „svému“ dítěti nebo studentovi něco poslat
Uvádíme stručný výtah nejdůležitějších pokynů k dopisům:
• Nově pište na obálku kromě jména a příjmení i kód
dítěte/studenta. Kód (z písmen a číslic, na konci je CZ)
najdete na zalaminovaném profilu s fotografií nebo v dopisech
a zprávách dítěte/studenta. Případně se na nás obraťte,
pošleme Vám ho.
• Na dopis i na všechny další listy papíru, na každou
fotografii a na vše v obálce vždy zřetelně napište jméno,
příjmení a kód dítěte/studenta. Je to velmi důležité –
předejdete tím možné záměně zásilek v zahraničí. Často se
podporované děti a studenti jmenují podobně nebo i stejně
a zahraniční kolegové obtížně dohledávají, komu zásilka patří.
• U balíčků do některých zemí se naopak na obal nesmí
psát jméno dítěte! Dítě by muselo jít osobně vyzvednout
dopis na poštu v městě, kde je kancelář I.N. Network, což je
nemožné.
• Odeslání dopisu pro dítě/studenta: můžete si vybrat ze
dvou způsobů:
a) Na zahraniční adresu, dopis musí být anglicky, poštovné
do zahraničí, můžete vložit přílohy podle našich pokynů.
b) Na adresu naší české kanceláře – k nám můžete dopis
k přeposlání poslat jen pod podmínkou, že v obálce bude
jen dopis psaný na jednom listu papíru bez jakékoliv
další vložené přílohy (tedy žádné fotografie, pohlednice,
samolepky apod.). Takovéto vložené věci musíte poslat
dítěti přímo do zahraničí sami.
• Stále dostáváme do kanceláře dopisy s přílohami, které
byste měli posílat sami na své náklady. Přitom české poštovné

se u menších dopisů od zahraničního liší jen málo. Prosím
neposílejte nám takové dopisy. Dopisy odesíláme do zahraničí
hromadně koncem měsíce leteckou poštou, zásilka i s Vašimi
přílohami je pak těžká a poštovné roste velmi rapidně. Podle
pravidel takové dopisy vracíme zpět, což znamená tisknout
adresu, ofrankovat, nejlépe připojit vysvětlení (proč vracíme),
to vše jsou pro nás zbytečné náklady.
• Toto je jen výtah z pokynů! Celá problematika je
poměrně složitá a je třeba, abyste respektovali všechny
naše pokyny.
• Kde najdete tyto detailní informace a pravidla:
1. Zásilky dětem: na této adrese:
www.incz.info/dopisy-a-darky-detem.htm
(v
části
Dálková adopce PLUS® – „Dopisy a dárky dětem,
návštěvy“).
2. Zásilky studentům biblických škol z Nepálu: na
www.incz.info/dopisy-a-darky-studentum.htm (v části
Studenti
biblických
škol – „Dopisy a dárky
studentům, návštěvy“).
• Na obou odkazech jsou
i verze k tisku. Dárcům
bez internetu je přikládáme
vytištěné.
• Prosíme čtěte tyto pokyny
z internetu nebo vytištěné
vždy, když se chystáte psát,
a dodržujte je. Je to velmi
důležité.

NOVÝ PROJEKT: ADOPCE V SEVERNÍ INDII
Nastal čas začít nové věci! Zahájili jsme Dálkovou adopci
PLUS® v severní Indii – Dehradunu. V tomto městě a okolí
žije přes milion Nepálců, kteří sem emigrovali v letech
1996–2006 během občanské války v Nepálu nebo přicházejí za
prací. Všichni emigranti hovoří nepálsky a nazývají se nepálskými
Indy. Chudoba v této oblasti je na velmi podobné úrovni jako
v Nepálu. Některé rodiny žijí ve slumech, kde většinu „domků“
tvoří jen plastová střecha.

Chudý ale šťastný chlapec z oblasti Dehradunu

Pomoc je určena chudým dětem zejména nepálského, ale
i indického původu bez rozdílu vyznání. Většina dětí chodí
do státních škol, které jsou levné, ale mizerné, nebo do škol
podporovaných křesťanskými organizacemi. Školní docházka je
tu povinná, ale nikdo nedohlíží na to, aby se to dodržovalo. Až
deset milionů indických dětí do školy nechodí.
V Dehradunu slouží malá místní pobočka I.N. Network vedená
rodilým Nepálcem Nicanorem Tamangem a jeho manželkou
Elizabeth. Nicanor se před 37 lety stal zakladatelem práce
I.N. Network v Nepálu, ale v roce 1987 jej nepálská vláda kvůli
jeho misijní činnosti vyhostila ze země.
V době, kdy připravujeme tyto Čerstvé zprávy, našlo již prvních
5 dětí z Dehradunu své dárce v ČR. Máme z toho radost.
Podrobnosti o regionu: www.incz.info/severni-indie.htm
(Země, kde pracujeme – Severní Indie – Dehradun).
Děti z Dehradunu čekající na dárce najdete na webu:
www.incz.info/deti-ze-severni-indie.htm (Děti čekající na
dárce).
Plná výše podpory pro děti ze severní Indie je 620 Kč měsíčně,
poloviční podpora je 310 Kč.
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ZPRÁVY Z PODPOROVANÝCH ZEMÍ
Kolik dětí z kterých zemí podporujeme
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Ostatní dárcovské země kromě
Slovenska většinou podporují
ještě další zde neuvedené země.
Naši dárci se v naší Dálkové
adopci PLUS® na této podpoře
podílejí už od roku 1997 (tedy
už 15. rokem). Děkujeme Vám!

Z FILIPÍN
Monzunové deště na Filipínách opět přinesly záplavy a vyhnaly
z domovů zhruba 700 000 lidí. Minimálně 50 lidí nepřežilo.
Filipíny každoročně zasáhne kolem dvaceti bouří a tajfunů, řada
z nich má katastrofální následky. Tamní lidé potkávají podobné
pohromy téměř každý rok, v některých případech i více než
1x ročně. Ve většině případů se snaží pokračovat ve svém
každodenním životě a se situací se vyrovnají.
Zdroj: internet

Změny ve filipínské I.N. Network
Nestor Flores, dlouholetý výkonný ředitel filipínské pobočky
I.N. Network, na počátku tohoto roku rezignoval. V pozadí
jeho rezignace byly výhrady vedení I.N. Network a důležitých
partnerů k nedůslednostem ve využívání svěřených zdrojů. Také
naše nadace na čas pozastavila přibírání nových dětí na Filipínách
a aktivně jsme se – byť z dálky – účastnili procesu obnovy
vedení této pobočky I.N. Network. Proběhl v ní důkladný
vnitřní audit. Prokázal nepořádky a nedůslednosti, které nejsou
v naší činnosti akceptovatelné. Audit naštěstí neprokázal, že by
došlo ke zcizení peněz. Řadu závad bylo již možno napravit
– jednalo se především o větší projekty, do nichž naše nadace
nebyla přímo zapojena.
Toto jsou ne právě příjemné skutečnosti, ale krizový proces
nám přinesl citelné ozdravění a aktivizaci vnitřních obranných
mechanismů I.N. Network.
V současné době je ukončena nejdůležitější fáze obnovy a my
opět hledáme dárce pro chudé filipínské děti. Role výkonného
ředitele byla svěřena do rukou muže jménem Julio Conception.
Došlo také k obměně dalších pracovníků kanceláře I.N. Network
Filipíny a spolupráce s novými lidmi je vskutku bezproblémová.
Loni při osobní návštěvě jsme se sami přesvědčili
o kvalitě projektů místní I.N. Network a o tom, jak účinně
slouží mnoha potřebným (zprávu o návštěvě najdete na
www.incz.info/navsteva-filipin.htm). Věříme, že tato práce má
teď dobře nakročeno k dalšímu rozvoji.
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Poděkování za rýži
Na Filipíny jsme v rámci Vánoční sbírky 2010 poslali Vaše dary
na rýži pro lidi postižené povodněmi. Dostali jsme několik
poděkování, přepisujeme je zde:
„Posíláme
toto
poděkování,
abychom ukázali, jak si ceníme Vaší
dobroty, a modlíme se, aby Bůh
žehnal každému z Vás. Chceme
Vám poděkovat za rýži, kterou jsme
od Vás dostali. Je to pro nás a naše
rodiny velká pomoc. Ať Vám Bůh
žehná.“
„Dostali jsme balíčky rýže a máme
radost. Moc Vám děkujeme, že jste
se s námi podělili o Vaše požehnání.“
Obrázek, který děti poslaly spolu s poděkováním

Chudí pomáhají chudším
Rodiče z jedné oblasti se rozhodli, že místo oslavy výročí
založení miniknihovny dají peníze deseti chudým rodinám
v okolí. Rozhodli se dát každé rodině také tašku s potravinami.
Neměli na to dost peněz, a tak zorganizovali malou dražbu.
V každé tašce bylo 5 kg rýže, 25 g kávy, 80 g sušeného
mléka, 80 g čiroku, 2 balení sardinek, malý kousek masa, 0,5 kg
těstovin, 5 balíčků instantních
těstovin, 2 balíčky čokolády
a 0,5 kg cukru.
Devatenáct maminek se dalo
dohromady, aby rozdaly tašky
s potravinami
vybraným
rodinám. Společně procházely
místem, aby navštívily chudé
rodiny, podělily se s nimi

Nadace Mezinárodní potřeby – Čerstvé zprávy
o radost a povzbudily je, daly jim potraviny a modlily se za ně.
Přestože rodiny, které podporujeme, jsou chudé, už se naučily,
že mohou také pomáhat ostatním rodinám v jejich potřebách,
pokud spojí síly dohromady.

Filipínské děti na vysoké škole
Šest filipínských dětí podporovaných z ČR studuje na vysoké
škole. Tito mladí lidé mají díky svým dárcům možnost získat
ceněné vzdělání, postavit se na vlastní nohy a v budoucnu
dokonce finančně podpořit svoje rodiny.
Nyní hledáme dárce pro jednu vysokoškolačku, protože její
původní dárce již nemohl pokračovat v podpoře. Hledáme
také polovičního dárce pro jednu dívku v 3. ročníku střední
školy, která příští rok pravděpodobně půjde na vysokou školu.
Chceme jim umožnit dostudovat, když se dostaly tak daleko,
takže je mezitím podporujeme z našeho rezervního fondu.

Catherine Borabo
Narodila se 28. ledna 1993. Catherine
má 8 sourozenců. Otec farmaří a matka
prodává na trhu. Peníze sotva stačí pro
tak velkou rodinu. Tato křesťanská rodina
žije v nejchudší venkovské oblasti Albay
na poloostrově Bicol asi 320 km jihovýchodně od hl. města
Manily. Oblast je nejméně vyvinutá a je zařazená nejvýše ve
statistice podvýživy na Filipínách; často ji sužují tajfuny. Lidé
tam žijí v nuzných domcích podobných slumovým chatrčím.
Catherine chodí do 2. ročníku vysoké školy. Studuje management
hoteliérství. Baví ji čtení a volejbal a doma pomáhá se všemi
domácími pracemi včetně péče o nejmladší sourozence.

Kimlanie Moriel
Narodila se 26. září 1997. Kimlanie má 2 starší
bratry a 2 starší sestry. Otec pracuje jako
dělník a matka je v domácnosti. Příjem nestačí
na vzdělání dětí. Rodina je křesťanská a žije
v chudé venkovské oblasti u města Carigara
na ostrově Leyte asi 1 200 km jihovýchodně od hl. města Manily.
Většina rodin tam má svůj pozemek s domky postavenými
částečně z betonu nebo ze dřeva, ale často jsou to i nuzné chatrče.
Kimlanie chodí do 3. ročníku střední školy. Jde jí
angličtina a badminton. Ráda by se stala zdravotní
sestrou. Do konce střední školy jí zbývají ještě dva roky.
Kimlanie už našla dárce poloviční podpory. Hledáme tedy dárce
zbývajících 350 Kč měsíčně.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Gloria Gois píše o Dni otců
„Slavili jsme Den otců – v církvi jsme mluvili o tom, jak otcové
tvrdě pracují, aby uživili své rodiny. Byl to den vděčnosti mužům
za jejich péči. Mnoho mladých lidí vstalo a děkovalo svým
tátům.“

Krmení chudých dětí, rozdávání školních potřeb
Francisco
Bonito, kterého
podpor ujeme,
organizuje se
svou
církví
pomoc
pro
chudé ve svém
okolí – krmení
chudých dětí,
lékařské mise,
rozdávání dárků
a školních potřeb pro děti. V květnu, kdy mají děti na Filipínách
prázdniny, proběhl sportovní festival pro mladé. Francisco
Bonito říká, že je to dobrý způsob, jak mladé zaměstnat, aby
netrávili čas špatným způsobem.
I další podporovaný pastor Jun Capus píše, že koncem prázdnin
zorganizovali distribuce školních potřeb pro děti.

Konference pro kazatele
I.N. Network Filipíny oslavila své 28. narozeniny konferencí pro
kazatele. Účastnilo se 88 lidí: 66 zakladatelů sborů a evangelistů,
17 zaměstnanců I.N. Network a 5 hostů z církve Street City
Church.
Dva dny mluvili o 4 hlavních tématech – kazatelská etika,
jednoduché strategické plánování, administrace v církvi a rozvoj
společnosti.
Bylo evidentní, že většina sborů, které založila I.N. Network
Filipíny, nyní provozuje úplnou neboli holistickou misii – tedy
poskytování služeb v oblasti péče o zdraví, vzdělání a potřeb
společnosti (ať vzdělání nebo organizaci a rozvoj společnosti)
– tato strategie je podle zkušenosti efektivní.
Na setkání mluvila jedna z žen, které díky programu podpory
získaly vzdělání. Nyní provozuje vlastní fast-food (rychlé
občerstvení) a sdílela se s ostatními, jak jí Bůh pomohl dosáhnout
svého snu. Také jedna studentka z programu podpory mluvila
o tom, jak jí program pomáhá ve studiu a v duchovním životě.

Z NEPÁLU
Koncem srpna byl v Nepálu zvolen nový premiér. Stal se
jím
Baburam
Bhattarai,
místopředseda
maoistické
Komunistické strany Nepálu. Je to už 4. premiér od
roku 2008, kdy se Nepál stal republikou. Předchozí třetí
premiér Džhalnath Khanal byl zvolen v únoru 2011 poté, co
se volba 16x neúspěšně opakovala. Khanal rezignoval v létě,

když nebyl schopen přesvědčit maoisty, aby demobilizovali.
Nepál stále nemá ústavu. Poslanci už dvakrát prodloužili termín,
dokdy má být hotová, a sobě prodloužili mandát.
Zároveň je opět ve hře nové znění trestního řádu, které by
zakazovalo „přinutit jinou osobu ke konverzi nebo ji ke změně

5

Nadace Mezinárodní potřeby – Čerstvé zprávy
náboženského vyznání nabádat“ (tzv. „anti-conversion bill“).
Navrhovaný zákon by zakázal jakoukoli činnost, která by mohla
způsobit něčí změnu víry nebo přivést někoho k obrácení
k jiné víře. Kdo by zákon porušil, hrozilo by mu až 5 let vězení
nebo pokuta ve výši až 12 000 Kč. Jde o vážné riziko a důvod
k modlitbám za Nepál!
V červnu se v Nepálu konalo sčítání lidu. Poprvé v dějinách se
uvádělo náboženství. Až dosud se počet obyvatel podle vyznání
v Nepálu jen odhadoval.
Zdroje: http://mucednici.prayer.cz, www.nabozenstvi.com,
http://cs.christiantoday.com, www.radiovaticana.cz.

(země má přes 29 milionů obyvatel). Církvi chybí potřební
služebníci.
V projektu „Podpora studia biblických škol“ dárci finančně
podporují teologické studium konkrétního studenta. Vše
je velmi podobné jako dálková adopce. V tomto programu
vystudovalo postupně již 150 lidí, kteří nyní slouží dalším. Dárci
z ČR podpořili 33 z nich.
Výše podpory je 1 400 Kč měsíčně. Je možná i poloviční
podpora 700 Kč měsíčně, nebo ještě nižší (tak, aby 1 student měl
maximálně 3 dárce, přičemž nejnižší možná podpora jednoho
dárce je 350 Kč měsíčně). Podpora bývá kratší než podpora
dítěte, protože škola trvá 3–5 let. Obvykle víme předem, kdy by
měl student dostudovat.
Studenty čekající na podporu najdete na webu:
www.incz.info/04-02-01.htm.

Hinduistické chrámy v Nepálu

Změny v nepálské I.N. Network
Na konci roku 2010 ochromila nepálskou pobočku I.N. Network
vážná hrozba. Výkonný ředitel Bimal Sodemba se i se svou
rodinou dostal pod tlak vyhrožování a finančních požadavků
jedné místní ilegální skupiny. Nepál je země v období přerodu
po násilném svržení království a klopýtavém vzniku demokracie.
Hrozby podobných skupin je žel třeba brát velmi vážně. Bimal
Sodemba se s ohledem na rodinu a své malé děti rozhodl
rezignovat na svou pozici. Musíme s lítostí dodat, že v pozadí
incidentů byla aktivita a pomsta jistého bývalého zaměstnance
místní I.N. Network, s nímž byl v minulosti ukončen pracovní
poměr. Vznikla vážná a riskantní situace.
Správní rada místní I.N. Network se nicméně s pomocí zakladatele
nepálské práce, Nicanora Tamanga, pustila do hledání cesty, jak
dál. Vedení kanceláře se ujala statečná žena, místopředsedkyně
správní rady nepálské pobočky I.N. Network, paní Esther
Thapa. Postavila se rizikům a dokonce svědčila na policii proti
ilegální skupině – a díky Bohu jsou dnes klíčové osoby za
mřížemi. Esther prokázala nasazení i manažerské schopnosti
a před několika dny byla jmenována novou výkonnou ředitelkou
místní práce.
V nadaci jsme se během této krize často modlili. Nepál
nám přirostl k srdci a plně stojíme v tomto všem s našimi
kolegy a místními pracovníky, které krize nezastavila v jejich
dobrém díle.

Služebníci pro nepálskou církev
Letos v dubnu ukončili své vysokoškolské studium čtyři nepálští
studenti biblických škol.
Odhaduje se, že v Nepálu je nyní více než 1 000 000 křesťanů
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Promoce jedné ze studentek, vlevo Elizabeth Tamangová, vpravo
Nicanor Tamang (manželé, kteří projekt vedou)

Křesťanská konference pro pracovníky
I.N. Network Nepál má nyní po celé zemi 33 terénních
pracovníků, z nichž 5 podporujeme z ČR. Letos v srpnu se
všichni zúčastnili šestidenní křesťanské konference v Indii.
Slyšeli zde mnoho vyučování a zároveň si mohli odpočinout
od práce. Po dlouhé době se setkali se svými kolegy a strávili
spolu dobrý čas.

Účastníci konference

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Kázali jsme na festivalu
Dambar Kumari Thapa vypráví: „V Danda Gaon pořádali
místní obyvatelé týdenní festival. Využili jsme to jako skvělou
příležitost ke kázání Božího slova lidem, kteří se tam shromáždili.
S mnohými jsme osobně mluvili a několika z nich jsme dali letáky
či Nové Zákony. Lidé ochotně naslouchali vyprávění o Kristu
a křesťanství. Moc rádi si vzali knížečky a letáky a ujistili nás, že
se na nás obrátí s dalšími dotazy.“
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Němý chlapec promluvil
„Film Ježíš jsem pustil místním lidem, abych zasáhl zaostalé
a nízké kasty lidí. Přestože jsme právě vešli do 21. století
a tvrdíme, že zde není místo pro diskriminaci kvůli kastám, víře
či náboženství, lidé stále následují staré tradice. Lidé z vysokých
kast a vysoké úrovně se i nadále zdráhají mísit se s lidmi
z nízkých kast a se zaostalými lidmi z venkovských oblastí.
Proto jsme po pravidelných modlitbách k Bohu a hledání
Božího vedení zorganizovali tento program. Přišlo více než
150 lidí ze zaostalých oblastí a z nízkých kast. Program jsme
začali modlitbou a téměř dvouhodinovou bohoslužbou. Někteří
ze shromážděných byli nemocní lidé. Po bohoslužbě jsem řekl
stručné informace o filmu a modlil jsem se za všechny, zvláště
za nemocné lidi. Byl zde dvanáctiletý chlapec, který se jmenoval
Arun Bishwakarma. Byl už od narození němý. Bůh zázračně
pracoval v chlapcově životě. Poté, co jsme se za něj pomodlili,
poprvé v životě promluvil. Jeho rodiče a shromáždění lidé byli
velmi překvapeni. V chlapcově životě se stala neuvěřitelná věc.
V mém okolí se také stalo, že nějaký muž spadl z vysokého
stromu. Vzal jsem toho muže do nemocnice. Byl tam kvůli léčbě

zlomených končetin více než týden. Během té doby jsem měl
úžasnou příležitost starat se o tohoto muže i o ostatní nemocné.
Staral jsem se o ně z lásky k Ježíši Kristu. Ostatní lidé byli
zvědaví, proč se o ně starám, i když je osobně neznám. Ve svém
volném čase jsem se snažil říct lidem o Ježíši Kristu a jeho věčné
lásce.“ Bipin Shrestha

Posedlý muž
„Hari Bishwakarma trpěl neznámou nemocí. Ve skutečnosti
byl už asi šest měsíců posedlý zlým duchem. Kdykoliv byl
propojený s tím duchem, choval se jako šílenec. Přestal pracovat
a běhal tam a zpátky. Jeho šéf mu zkoušel vynadat, ale marně.
Ostatní lidé si byli dobře vědomi jeho chování v poslední době,
a proto si drželi odstup. Hádal se se ženou a s ostatními členy
rodiny. Byl z něj úplně jiný člověk. Někteří lidé mu navrhli, aby
šel do církve. A tak jednoho přišel Hari se svou ženou do našeho
sboru a ona nám vše řekla. Požádala nás, abychom se za jejího
manžela modlili. Tak jsme se za tohoto muže skoro celý týden
pravidelně modlili. Nakonec byl z moci Krista Ježíše od zlého
ducha osvobozen.“ Lek Bahadur Thakuri

ZE SRÍ LANKY
Relativní klid vládne na Srí Lance. V červnu byla obnovena
trajektová doprava mezi Srí Lankou a Indií. Trajekty přestaly
jezdit v roce 1982 kvůli občanské válce. Obnovení trajektů je tak
dalším dobrým znamením, že se dva roky po válce věci vracejí
k normálu.
Zdroj: internet

rodiny utekly do džungle. Kromě toho útočníci zdemolovali
obchod s potravinami, který patří jedné z napadených rodin
a rozkradli zboží. Majitel obchodu utrpěl vážná zranění.
Útočníci zřejmě chtějí přinutit křesťanské rodiny, aby zapřely
svou víru, nebo aby svou vesnici opustily.
Zdroj: http://mucednici.prayer.cz

Nová adresa dětí ze Srí Lanky

Pomoc vězňům a dětským vojákům

Dárci, kteří mají e-mailovou adresu, už tuto změnu dostali
v srpnu, ostatním zde přinášíme opravenou adresu dětí ze Srí
Lanky, které podporujete:

Timothy, jehož práci na Srí Lance podporujeme, říká: „Bůh mi
dal na srdce touhu pomoct teenagerům ve vězení. Mluvil jsem
o tom s jednou kamarádkou a tak jsme se zajímali, jak by se pro
ně dalo něco udělat. Včera dostala dopis od ředitele věznice se
všemi potřebnými informacemi, kontakty a radami, jak můžeme
pomoci. Byla to skutečná odpověď na modlitby. Plánujeme
tedy udělat jednou měsíčně program pro teenagery ve vězení.
Chceme jim říct o Boží lásce.
Také plánuji v prosinci zorganizovat program pro děti v Jaffně
(velké město na severu Srí Lanky – tam se odehrávala občanská
válka). Tento program je určený pro bývalé dětské vojáky
(‚children soldiers‘) v téhle oblasti. Je tu 150–200 bývalých
dětských vojáků. Místní pastor mě požádal, abych přijel a udělal
pro tyto děti program. Ty děti neumějí nic jiného než držet
pušku. Modlíme se, aby s nimi Bůh jednal.“
(Více o dětských vojácích česky na tomto webu:
www.invisiblechildren.cz/soliders.)

Kód, jméno a příjmení dítěte
International Needs Network Lanka
Post Box No. 1778
D. R. Wijewardene Mawatha
Colombo 1
SRI LANKA
Prosím poznamenejte si ji – připojte si ji nejlépe k ostatním
informacím o Vašem dítěti. Původní adresu ani tu z minulého
zpravodaje už nepoužívejte – zásilka by asi nedošla. Velice se
Vám omlouváme za časté změny, ale jak jsme zjistili, původní
adresa byla nedostatečná, chyběl v ní název ulice a některé
zásilky se proto odesílatelům vracely. Jde jen o změnu poštovní
adresy, projekt jako takový zůstává tam, kde byl. Velice se Vám
omlouváme za tuto komplikaci a děkujeme za pochopení.

Srílanští křesťané stále v ohrožení
Padesát lidí vyzbrojených kameny a holemi napadlo v červenci
domy pěti křesťanských rodin v oblasti Badulla v provincii Uva
(centrální část země). Poškodili střechy a rozbíjeli okna. Vyděšené

Kurzy pro srílanské ženy
„Dopolední setkání u kávy“ (Coffee Morning’s) jsou výbornou
příležitostí k setkávání žen z okolí. Některé ženy prosily, aby se
setkání konala častěji než jen jednou za měsíc. Proto se srílanští
kolegové letos rozhodli konat setkání alespoň 2x měsíčně.
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Zpětnou vazbou od žen zjistili, že se naučily spoustu nového,
dozvěděly se o důležitých věcech týkajících se jejich dětí,
životního prostředí, hygieny a čistoty. Také se jim na setkáních
líbily ukázky vaření.
Během těchto „Dopoledních setkání u kávy“ se navazovala
přátelství. Ženy vyráběly tzv. „cutlets” (rybí kuličky), které pak
prodávaly, aby si přivydělaly. Učily se starat se o sebe a o své
rodiny. Doufáme, že toto navazování přátelství bude moci
pokračovat takhle často.

Hmatová cvičení s geometrickými tvary učí správnému
psaní jednotlivých písmen. Písmena a číslice ze smirkového
papíru napomáhají zapamatování správného tvaru a šablony
na procvičování psaní děti učí využívat svobodu v rámci
určených hranic.
2. Jak sledujete pokrok dětí? Je tento způsob efektivní?
Máme ‚Tabulku pokroku‘, ve které jsou uvedena jména dětí
a jejich učitelů. Tato tabulka visí na viditelném místě. Jsou
v ní také uvedena všechna cvičení, která děti v předškolním
programu na jednotlivých úrovních absolvují. Když se dítěti
podaří úkol splnit a ovládá ho, učitel to do tabulky vyznačí.
Potom přijdu na řadu já a za nějakou dobu dítě znovu vyzkouším,
zda danou látku nebo úkol opravdu ovládá. Pokud ano, označím
to v tabulce červenou barvou, v opačném případě tento úkol
označím modře a učitel jej s dítětem znovu procvičí.
Myslím, že se jedná o velmi účinnou metodu sledování
a hodnocení pokroku dítěte i učitele. Z tabulky je také jasné,
kolik úkolů který učitel za dané období dokončil.“

Kurzy pro srílanské ženy

Péče o předškolní děti
Děti na Srí Lance se ve školkách učí věci, které české děti
probírají až v 1. třídě. Když jde srílanské dítě do 1. třídy, už musí
mít základy ze školky. V Harrisonově centru péče o děti probíhá
předškolní výuka na principech metody Montessori.
Ředitelka centra, Cynthia Devadasonová, odpovídá na otázky
ohledně výuky předškoláků (jde o 2,5–5leté děti):
„1. Jak využíváte aktivity a vybavení k rozvoji schopností dětí?
Praktická cvičení, například přenášení předmětů, zavinování
a rozvinování podložky nebo chůze po čáře, pomáhají dětem
získat dostatečné sebevědomí, zlepšit koordinaci pohybů
a zvýšit soustředění. Díky těmto cvičením se děti také naučí
lépe ovládat, udržovat rovnováhu při chůzi nebo chodit bez
pomoci do schodů a ze schodů. Děti, které se našeho programu
účastní už od začátku roku, jsou vytrvalejší a jistější než ty, které
se připojí teprve v průběhu, i když se třeba jedná o starší děti.
V předškolním programu jsou děti také vedeny k samostatnosti.
Dokáží se samy řádně obléknout, myjí si ruce a češou si vlasy.
Pomocí krabičky s barevnými destičkami se učí rozpoznávat
a pojmenovávat jednotlivé barvy. Vyhledávají tyto barvy ve svém
okolí a při společném setkání pak ukazují na různé předměty
a říkají jejich barvu.

Děti se svou učitelkou

Děti dostávají v centru i jídlo
„Vyučování ve státních školách začíná v 7:30 a končí v 13:30.
Většina našich studentů chodí do ‚Harrisonova centra péče
o děti‘ rovnou ze státní školy. Děti ale nemají čas jít domů na
jídlo, takže jsou moc vděčné za housky a sklenici mléka, které
v centru dostávají.
Některé děti přicházejí do centra jen kvůli houskám a mléku,
protože jejich rodiče si nemohou dovolit zajistit jim oběd.
Některé si dají i víc než jednu housku, protože nesnídaly. Jiné se
ptají učitele, jestli by si mohli vzít několik housek domů, protože
jejich sourozenci také neměli nic k obědu.
Isuruův otec odešel od rodiny a matka musí všechny uživit sama.
Je to ale dost náročné, protože nemá pořádný příjem. Nejmladší
holčičce je teprve rok a půl, takže těžko může každý den pracovat.
Když Isuru přijde do centra, sní pět housek a vypije mléko. Ptala
jsem se ho, jestli dostává doma něco k obědu. Říkal, že jídlo,
které doma mají, nechává sestrám. Přestože to má v životě tak
těžké, stále se usmívá. Chodí do 8. třídy.“

Učitelka vypráví příběhy dětí

Srílanské dítě ve školce
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„Gayan (7. třída) patří v mé třídě k horším žákům. Mohl by dělat
svou práci lépe, ale sám nechce. Když jsem zkoumala, jaké má
zázemí, zjistila jsem, že jeho otec je ve vězení. Jeho matka mu
dává mnoho úkolů a Gayan dělá většinu domácích prací. Matka
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na něj také mluví hrubým jazykem. Vzala jsem si Gayana stranou
a věnovala jsem se mu individuálně. Mluvila jsem s ním vlídně
a hodně jsem jej povzbudila. To mu velmi pomohlo a já mohu
šťastně prohlásit, že Gayan ve svých pololetních zkouškách
dosáhl velmi dobrých výsledků.

Rebecca (6. tř.) vyprávěla ve škole svědectví o tom, jak Bůh
vyslyšel její modlitbu. Chtěla, aby jí tatínek koupil kolo, ale on
si to nemohl dovolit. Tak se za kolo začala modlit a prosila
o modlitbu i učitelku. Za týden jí otcova kancelář dala kolo jako
dárek. Rebecca říká, že kolo jí daroval Bůh.“

Z UGANDY
Z Ugandy nemáme žádné významnější politické zprávy, což
znamená jediné – vládne tu klid.

Mladý krejčí dostal šicí stroj
Ugandského chlapce jménem Frank podporoval dárce z ČR
téměř 4 roky. Frank mezitím postoupil ze základní školy do
krejčovského kurzu, který letos úspěšně dokončil. O tom, že
dítě (student) ukončilo své vzdělání nebo už není v programu
podpory z jiného důvodu, se dozvídáme s menším zpožděním.
Často tak vzniká přeplatek podpory, který už dítě nemůže využít.
Frankův dárce tento přeplatek naopak ještě zvýšil a umožnil, aby
se za něj Frankovi koupil přímo v Ugandě šicí stroj. Frankovi
takový dar velice pomůže v začátcích, aby se mohl šitím živit.
Běžně neumožňujeme, aby konkrétní dítě dostalo zvláštní dar
od dárce. Jsou však případy, jako
je tento, nebo když se dítě musí
nákladně léčit, nebo rodina přijde
o přístřeší a podobně. Ty si výjimku
zaslouží. Tyto případy posuzujeme
společně se zahraničními kolegy
a pokud se shodneme na tom,
že podobný mimořádný dar má
své opodstatnění, teprve potom
komunikujeme o situaci s dárcem.
Vděčný Frank s předaným šicím strojem

organizaci v Nsaggu Nakawuka Road, ve které pracuje doposud.
Tato organizace realizuje školu pro sirotky, péči o staré lidi
(fyzickou, materiální a zdravotní pomoc pro lidi starší 70 let),
komunitní zdravotní kliniku (základní zdravotní péče a první
pomoc pro chudou veřejnost, semináře o zdravém životě)
a evangelizační projekty, zakládání nových sborů nebo semináře.
John Richard má pět dětí.

Motorka pro ugandského kazatele
Na fotografii je ugandský kazatel Stephen Bamulabiire, jehož
práci podporujeme. Přispěli jsme mu na motorku, protože
pracuje v rozlehlé oblasti Kayunga (55 km od Kampaly).
V této oblasti není žádná veřejná doprava. Nejvýhodnějším
způsobem dopravy je právě motocykl, který je však
příliš drahý. Většina členů církve jsou venkovští farmáři
s velmi nízkými příjmy.
Motocykl
Stephenovi
umožní navštěvovat vzdálené
skupinky věřících a usnadní
mu práci pastora. Oblast
je proslulá čarodějnictvím
a modloslužbou
a křesťanské sbory zde
teprve vznikají. Převažuje
tu islám.

Noví pracovníci z Ugandy

Ugandští evangelisté krátce informují

Od května 2011 podporujeme další dva křesťanské kazatele.
Pracují i na zakládání nových křesťanských společenství (sborů).

„Lidé zde jsou velmi chudí, někteří nemají práci. Mnoho z těch,
kteří pracují, obchoduje s alkoholem a drogami. Je tu také velmi
rozšířené čarodějnictví a lidé jsou pověrčiví.“
John Richard Mubiru, Nsaggu, Wakiso District

Emmanuel Kumalirira
Emmanuel uvěřil v Boha, když mu bylo 25 let. Začal chodit do
křesťanského shromáždění a studoval biblický kurz. V roce 2006
se stal kazatelem a po nějaké době odešel do nově založeného
sboru v oblasti Bugabo Wakiso, ve kterém nyní pracuje. Oblast
Wakiso je v centrální Ugandě asi 20 km severozápadně od
hlavního města Kampaly. Podílel se na založení čtyř dalších sborů,
které spadají pod letniční církev. Emmanuel má 4 dospělé děti.

John Richard Mubiru
John Richard se stal křesťanem v roce 1987 díky pouličním
kazatelům, kteří mu řekli o Bohu. Zapojil se do křesťanského
sboru a o 10 let později se oženil. Prošel biblickým kurzem
a 10 let vedl křesťanský sbor letničního typu v Kampale. V roce
2006 dokončil teologické vzdělání. O rok dříve založil misijní

„Místní lidé jsou rolníci. Rádi poslouchají Boží slovo, mnoho
z nich se obrací k Ježíši, mladí i staří. Moje žena a já máme 7 dětí
a staráme se o tři další sirotky.“
Eriabule Karaire, Iganga, Jinja District
„V této oblasti žije mnoho lidí. Pro evangelium tu je úrodná
půda a místní sbory potřebují biblické vyučování. Měl jsem
mnoho cest a kázal jsem Boží Slovo. Také jsem byl v mnoha
sborech dlouho do noci a nedávno jsem začal se semináři pro
vedoucí sborů.“
Wanjala Osborn, Buikwe
„Založil jsem nový sbor v oblasti, kde žije mnoho muslimů.“
Peter Okechi, Jinja
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Osvěta v oblasti HIV/AIDS

Pomoc v chudobě

Tento projekt našich kolegů v Ugandě skončil, jak měli
naplánováno. Jejich cílem bylo posílit vedoucí církve, aby na
svých shromážděních použili všechny prostředky k snížení
nákazy tohoto onemocnění. Také chtěli dosáhnout toho, aby
nakažení lidé dostali zdravotní péči a další sociální služby. Justus
Miwanda, ředitel I.N. Network v Ugandě, říká, že se jim podařilo
dosáhnout vytyčených cílů:
a) 30 ze 40 křesťanských sborů, u kterých byl program
naplánován, se jej zúčastnilo a dosáhlo svého cíle.
b) Více než 2000 mladých lidí bylo poučeno o důležitých
meznících v životě, cílem bylo omezit jejich zranitelnost.
c) 150 sirotků získalo školní potřeby pro své vzdělání.
d) 500 lidem žijícím s HIV/AIDS byla poskytnuta zdravotní
péče a psychologicko-sociální podpora.

Ugandská I.N. Network také pokračuje ve svém specifickém
programu pomoci. Chudým
rodinám daruje domácí zvíře,
například krávu nebo prase,
a naučí je, jak se o zvíře starat.
Takové zvíře pak znamená
bohatství pro rodinu. V tomto
čtvrtletí se podařilo rozdat
40 selat. Justus Miwanda říká:
„Zjistili jsme, že je potřeba dále
lidi zaškolit v tom, jak pečovat
o zvířata, a to obzvláště
v období, kdy je problém
sehnat krmivo.“

PROGRAM ZDRAVÁ MLÁDEŽ
Je to program naší dlouholeté podpory přednášek na etická
témata (včetně sexuality) na českých školách.
Lektoři podpoření naší nadací oslovili letos na školách 16 000
studentů a dětí. Přednášky se týkají především praktických
životních témat, která se dotýkají většiny mladých lidí. Mladí
lidé zde dostávají přirozenou podporu pro své rozhodování
a hledání zdravého směru ve vztazích, v kolektivu, v životních
otázkách.

Více o našich lektorech
Na www.incz.info/lektori.htm najdete všechny lektory, které
nyní podporujeme. Každý z nich má také svou stránku, kde se
o něm dočtete více.

třech po sobě jdoucích týdnech probíhat minimálně 3 přednášky
o délce dvou vyučovacích hodin. Přednášky jsou audiovizuálně
zpracované, velmi interaktivní; formou příběhů, anket, diskuzí,
nutí děti přemýšlet a na odpovědi pak přicházejí samy.
Cílem není rozdělovat život na
‚dobré‘ a ‚špatné‘, ale budovat
v dětech sebedůvěru a stabilitu,
aby se samy rozhodovaly správně.“
Na přednáškovou práci naváže
každotýdenní volnočasový klub a
občasné víkendové pobyty s mnoha
prvky zážitkové pedagogiky: hry,
tvořivá činnost, diskuse, modelové
situace, příběhy, ankety.

Finanční situace programu Zdravá mládež je Reportáže z přednášek našich lektorů
V letošním roce navštívil Petr Horáček zatím šest našich lektorů.
na našem webu
V hlavním menu je to část nazvaná „Podpořte program“:
www.incz.info/19.htm. Najdete zde informace o tom, kolik
bychom v daném roce potřebovali získat peněz a kolik jsme jich
do určitého data získali.

Nová lektorka!
Ida Pencová z Varnsdorfu zahájila svou přednáškovou činnost
na základních školách v září 2011. Pracuje s polovičním úvazkem
na půdě sboru Apoštolské církve ve Varnsdorfu, který je pro
veřejnost velmi aktivním a vítaným partnerem. Tato církev má
pro své město a veřejnost neustále spoustu neotřelých aktivit,
nápadů a činností.
Ida získala v průběhu let zkušenosti s „náctiletými“. Její vstup
do škol je logickým prodloužením toho, co jí je vlastní a čemu
až doposud věnovala mnoho sil.
Prošla kurzem tzv. Etických dílen, jejichž témata nabízí školám
ve svých přednáškách. Říká o tom: „V jedné třídě budou ve
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Doporučujeme Vám zhlédnout na našem webu výstižné
reportáže z jejich přednášek, doplněné fotografiemi: v sekci
„Z přednášek lektorů“ (www.incz.info/14-01.htm).

Co dělají lektoři v létě?
Mnozí se účastní táborů, často je sami pořádají. Letos ředitel
nadace osobně navštívil dva anglické jazykové kempy, jeden
byl v Náchodě, druhý v Krkonoších. Reportáž najdete na
www.incz.info/anglicke-kempy-2011.htm.

Co chystáme?
Soustředění pro lektory
V době, kdy připravujeme tyto Čerstvé zprávy, proběhne
další dvoudenní soustředění lektorů v konferenčním středisku
Immanuel u Hlinska. Dva dny strávené společně s obdarovanými
lidmi jsou vždy velkým povzbuzením.
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Granty – můžeme Vás podpořit
V lednu 2012 vyhlásíme další veřejné kolo rozdělování nadačních
příspěvků. Toto grantové řízení má za účel vybrat dalšího
člověka k práci na školách. Na našem webu je v sekci „Lektoři“
(www.incz.info/lektori.htm) mapa ČR s vyznačením míst, kde
působí současní lektoři. V mnoha krajích je stále bílá skvrna,
protože zde trvale nepůsobí lektor na školách. Chtěli bychom
zaplnit tato prázdná místa. Možná jste právě Vy těmi, kdo se
chtějí věnovat službě mladým lidem a sdílet s nimi svůj vlastní
život formou přednáškové práce na školách. Jsme tu, abychom
Vám pomohli.

Střípky z práce lektorů
Martin Růžička
„Na začátku září jsem jako obvykle rozeslal všem školám
v regionu naší nabídku. K mé velké radosti se ozvaly celkem
tři nové školy, které s námi chtějí navázat spolupráci. Na jedné
z nich jsem již přednášel a s ostatními dohadujeme vhodné
termíny. Diář se mi postupně zaplňuje a já při tom vzpomínám
na začátky mé přednáškové činnosti, kdy byl problém se na
nějakou školu dostat. Jsem velmi vděčný za pozitivní vývoj, který
se od té doby udál. Přednášková činnost mě vnitřně naplňuje
a jsem Bohu vděčný, že mohu takto pracovat na plný úvazek,
protože v tom vidím velký přínos pro účastníky přednášek…!“

z žáků chybí, protože jeli na nějakou soutěž škol, která se bude
vysílat v televizi. Tak jsme měli besedy ve spojených třídách.
Když jsem odjížděl ze školy, zastavila mě jedna učitelka, třídní
jedné z těchto devátých tříd. Říkala mi: ‚Nevím, jestli Vám to
mám říct, ale včera za mnou byli žáci z mé třídy a prosili mě,
jestli by místo cesty na vysílání televizní soutěže mohli raději
zůstat ve škole. Když jsem se udiveně ptala, proč, říkali, že máte
u nich mít besedu a oni chtějí být u toho…‘ “

Miloslav Fanta
„Před týdnem jsem přednášel na jedné vesnické základní škole.
Pamatuji si, že jsme zde s kolegou byli asi před osmi lety a tehdy
nám na rozloučenou mávali z oken nadšení osmáci a skandovali
naše jména. Byl to asi nejtriumfálnější odchod ze školy, který
jsem kdy zažil. To si lehko připadáte jako hvězda. Tentokrát byla
atmosféra jiná. Na škole řeší problémy v mezilidských vztazích,
jako tomu je v každé skupině lidí. Přednášel jsem tam 4x o šikaně
a ponižování pro žáky od 4. do 7. třídy. Klukům a holkám se to
líbilo a mnozí pochopili, co jsem jim chtěl předat. S výchovnou
poradkyní jsme na závěr mohli hodinu mluvit o jejích pohledech
na kluky a holky, o osobních nadějích a atmosféře ve společnosti.
Bylo to moc dobré.
Stejně pozitivně mě překvapila otevřenost některých tříd na
Osmiletém gymnáziu. Počet přednášek na této škole se nakonec
zvýšil z 10 na 12 dvouhodinových programů.

Martin Stavjaník
„Jedna paní, která se stará o svého 14letého synovce Davida, na
mě dostala kontakt. Davidova matka, sestra této paní, zemřela
a otec se o něj starat nemůže. Chlapcova teta s ním má starosti
spojené s učením, vztahy i pubertou. Tak jsme domluvili v rámci
mého pracovního zapojení v psychologické poradně naší
organizace individuální setkávání s touto rodinou. Probíráme
přitom, jak si poradit se vzniklými životními situacemi.
Uvědomuji si při tom, jak se zde můžou zúročovat zejména
zkušenosti z psychoterapeutického výcviku, který jsem před
necelým rokem dokončil…
Je ještě několik podobných situací, kdy za mnou pravidelně chodí
někteří dospívající z přednášek, svěřují se s tím, co prožívají,
a žádají o radu. Moc prosím při této příležitosti o moudrost, jak
být pro tyto lidi pomocí, povzbuzením a svědectvím.
V červnu jsem měl mít besedy na škole v Brumově u dětí
v 9. třídě. S nimi jsem měl v průběhu let mnoho besed, tak jsem byl
rád, že se s nimi mohu rozloučit. Ve škole jsem ale zjistil, že mnozí

Martin Stavjaník při přednášce

Miloslav Fanta při přednáškách hbitě kreslí

V létě jsme pořádali už potřetí anglický jazykový kemp (EC)
pro dorostence. Kapacitu tábora naplnili naši známí z minulých
táborů a jejich známí. To považuji za skvělý fakt. Typickým
příkladem je Iva, které se minulý rok EC líbil a letos přilákala další
čtyři účastníky. Jiný nováček, Martin, druhý den tábora prohlásil:
‚Tady se mi bude líbit.‘ A řekl to kvůli dobré atmosféře a kvůli
tomu, že mladí muži a ženy na EC nejsou vydáni nudě. Jsme na
táborech zvyklí trávit s děcky čas, a to na řadě podobných akcí
není obvyklé.
Na EC s námi odcestoval i Jakub. Zažil naše přednášky na
základní škole a nyní chodí na střední odborné učiliště. Je to
trochu zvláštní student, protože má rád klasickou literaturu
a poezii a zároveň poslouchá punk a nosí tetování. První den
campu byl ostražitý a pozoroval nás a já si říkal: ‚No, uvidíme,
jestli s námi bude vůbec chtít otevřeně mluvit.‘ Hned druhý den
se ukázalo, že zdání klame. Nejenže byl aktivní při angličtině, ale
nakonec byl jedním z nejvíce komunikujících kluků na táboře
vůbec…“
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Roman Kladivo

Michal Malina

„Letos jsme s naší organizací Maják organizovali English camp,
týdenní akci pro 50 českých a 15 amerických teenagerů. Třetinu
účastníků tvořili lidé pravidelně navštěvující naše klubové akce
a pak zde bylo 15 zcela nových, neznámých teenagerů ve věku
15–17 let. Příprava campu byla náročná, ale vyplatilo se to.
Camp byl na vysoké úrovni a účastníci zažili jednu velkou party
od začátku až do konce. Tématem byla cesta po USA s klasickou
dopolední výukou, odpoledním akčním programem a večerní
show zakončenou diskusními skupinkami na dané téma. Sešla
se nám velmi sourodá skupina lidí, kteří se nijak zvlášť nedělili
na skupinky a šli do všeho po hlavě. To samotné bylo zvláštní
a vidím v tom pomoc shůry, jelikož na camp jelo docela dost
výstředních
lidí
a mohlo to dopadnout
zcela obráceně. Moc se
mi například líbilo, že
když se někomu něco
líbilo, tak začal tleskat
a ihned se přidali
ostatní.
Tleskalo
se dost často a to
všechny neskutečně
Z campu, o němž Roman Kladivo mluví
povzbuzovalo.“

„Když jsme měli v jedné třídě besedu o zdravém sebevědomí,
byl tam kluk, který byl zcela ‚vytlačen‘ celým třídním kolektivem
na okraj. Všichni seděli vedle sebe, jediný on seděl tak, že mezi
ním a spolužákem bylo 8 židlí volných, byl to smutný pohled.
Hledal jsem v sobě, co mohu udělat během besedy, abych ho
mohl pozdvihnout v jeho životě, povzbudit. V jedné části měli
žáci napsat 3 věci, ve kterých jsou fakt jedinečně obdarováni,
co jim jde. Tento kluk nic nepsal. Šel jsem za ním a snažil jsem
se s ním začít bavit o tématu. Při otázce, co dělá, co umí, jen
odpovídal: ‚To je na nic,‘ ‚Nic nedělám, neumím.‘ Bylo to těžké.
Byl úplně zničený, ‚znehodnocený‘ uvnitř sám sebe. Ptal jsem
se ho znovu, že určitě něco umí. A najednou řekl, že umí pájet,
letovat spoje a že se věnuje elektronice a zvukovým bednám.
Říkal jsem mu, že asi nikdo ve třídě – a ani já – neumí to, co on!
V tu chvíli se poprvé zasmál a začal psát tyto věci na svůj papír.
Kolik mladých lidí žije uvnitř sebe s ‚nulovým‘ sebevědomím
a čekají, až je někdo ocení? Byl jsem tak vděčný Bohu za takovou
maličkost, která však – věřím – pro toho kluka znamenala
strašně moc.“

VARIABILNÍ SYMBOLY PRO PENĚŽITÉ DARY
Fond programu Zdravá mládež			
Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby
Správa (provoz) nadace				
Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí
Podpora Křesťanské misijní společnosti		
Podpora České evangelikální aliance		

350
201
010
011
250
251

Dálková adopce PLUS® a Podpora studia biblických škol Nepál:
variabilní symbol pro pravidelnou podporu sdělíme každému
dárci poté, co se přihlásí, protože je pro každou osobu v projektu
speciální.
Dary bez variabilního symbolu jsou zaúčtovány do Fondu
rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby (var. symbol 201), o jehož
použití rozhoduje správní rada.

Čerstvé zprávy – interní zpravodaj, distribuujeme našim dárcům a příznivcům zdarma v nepravidelném intervalu 2x ročně.
Kontakt: Nadace Mezinárodní potřeby, Vinohradská 909, 560 02 Česká Třebová. Tel.: 483 394 202, 732 373 573.
E-mail: incz@incz.info, web: www.mezinarodni-potreby.cz, www.dalkova-adopce.cz, www.incz.info.
Bankovní spojení: UCB Liberec, č. ú. 139513054/2700.
Vydavatel: Nadace Mezinárodní potřeby, IČ: 63836831. Za obsah odpovídá vydavatel.
Zdroje informací a fotografií: není-li uvedeno jinak, zahraniční zprávy a fotografie jsou z naší partnerské organizace
I.N. Network, české jsou z našeho archívu.
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