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

Milí dárci a partneři nadace,
opět se Vám hlásíme z České Třebové, města, o kterém se v žer- kové adopce PLUS® z celkových třinácti. Naštěstí se nejednalo
tu říká, že se zde křižují i vlaky. Pro život nadace je sídlo v dů- o tak ničivou katastrofu jako před 3 lety, záplavy také relativně
ležitém železničním uzlu výhodou. Aniž bychom o to usilovali, rychle ustoupily. Mnozí z dárců ze zapojili do mimořádné sbírzískali jsme kanceláře za rozumnou cenu přímo proti nádraží. ky, z které naši filipínští kolegové financovali praktickou pomoc
Při návštěvách lektorů a dalších služebních cestách proto nyní postiženým.
využíváme ponejvíce vlakové spojení.
V září se stal realitou náš sen o rozšíření programu přednáškoTaké v letošním roce se těšíme přízni dárců nadace – jak těch, vé práce na školách. Během září zahájili svou činnost poslední
kdo s námi již spolupra2 ze sedmi nových lektocují delší dobu, tak také
rů, které jsme letos zanových. Poté, co se občali podporovat v práci.
jem programu DálkoV tomto vydání Čersvá adopce PLUS® za tři
tvých zpráv najdete dalroky opět zdvojnásobil,
ší informace o programu
nastoupila k nám v dubZdravá mládež a také
nu na půl úvazku paní
o zářijovém soustředěLucie Štěpánová. Lucie
ní lektorů, na kterém se
se zapracovala a postupletos sešel více než dvojně přebírá více samostatnásobek účastníků než
ných úkolů. Přišla v prao rok předtím.
vý čas!
Pro nové lektory potřeDěkujeme proto Vám
bujeme získat širší síť
všem, kteří jste se zapojidárců. Naše vlastní nali do dárcovství pro naši
dační prostředky (výpráci. Jsme obohaceni
nosy nadačního jmění)
V říjnu se uskutečnil kongres naší mezinárodní partnerské organizace, kterého se zúčastnil náš
nejen prostředky, které
a prostředky ze zahraničí
ředitel a jeden z členů správní rady. Více se dočtete na konci tohoto zpravodaje.
nám přicházejí na účet,
nejsou již dávno hlavní
aby následně konaly dobhnací silou tohoto prorou službu v ČR i v zahraničí, ale také mnohým povzbuzením gramu. Klíčovou roli hrají dary od dárců z ČR. Děkujeme za to
od Vás. Jsme si vědomi toho, že za každým darem je skryta kon- Vám všem, kdo přispíváte!
krétní osoba se svým životem, a je pro nás ctí být Vám partnery. Prosíme, zvažte i Vy, zda se nechcete stát pravidelnými či jednoráRadujeme se z relativního klidu, kterému se těší naše práce v Ne- zovými přispěvateli na tuto důležitou práci. Činnost lektorů propálu, která prošla v minulých letech nebezpečnými hrozbami ze gramu Zdravá mládež obnovuje etické hodnoty v životech mlastrany místních nelegálních skupin. Podobně na Filipínách se dých lidí v ČR a nastavuje výhybky jejich života na dobrou kolej.
naše spolupráce vrací do dobrých kolejí, avšak v srpnu 2012 zde
Váš Mgr. Petr Horáček,
opět udeřily ničivé záplavy. Zčásti byla zasažena i kancelář našich
výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby
kolegů a také rodiny podporovaných dětí v osmi oblastech Dál-
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ZPRÁVY Z PODPOROVANÝCH ZEMÍ
Z FILIPÍN
Záplavy udeřily v srpnu
Tři roky po velkých záplavách se centrální část Filipín opět octla
pod vodou.
Začátkem srpna 2012 proběhly masivní záplavy v celé oblasti
okolo filipínského hlavního města nazývané Metro Manila. Tuto
oblast obývá 12 milionů lidí. Během dvou dní spadlo tolik deště,
jako obvykle za celý srpen. Osmdesát procent Manily bylo pod
vodou. Byly to největší záplavy od roku 2009, kdy tropická bouře
připravila o život stovky lidí.
Nejhůře postiženými oblastmi byly chudinské slumy – chatrče,
které si chudí lidé postavili na březích řek, vodních kanálů a jezera. Mnoho tisíc rodin muselo opustit svoje domovy a jít do
evakuačních center.
Postiženy (ať už samotnou povodní, následnými sesuvy půdy
nebo jinými následky tajfunu) byly i všechny děti a rodiny zapojené v programu dálkové adopce, které bydlí v těchto oblastech:
Balubad (písmena v kódu: BA), Magat Salamat (MM), Magdalena (MG), Mascap (MS), Olandes Marikina (OM), Pasay (PA),
Relocation (RL) a St. Rosa (SR).
Vyhlásili jsme proto mimořádnou sbírku na pomoc postiženým
rodinám, zejména těm, které jsou zapojeny v programu dálkové
adopce. O příspěvek do sbírky jsme požádali pouze dárce Dálkové adopce PLUS.

Rodiny, které jsou zapojeny do programů IN a byly postiženy povodní, dostaly tašky s materiální pomocí. V taškách byly rohože
na spaní, přikrývky, domácí potřeby (nádobí a příbory), školní
potřeby a jídlo – masové konzervy, rýže, těstoviny, suchary, mléko, cukr, a další potraviny.

Rozdělování materiální pomoci.

Naši kolegové z Filipín nám napsali:
„Pro lidi v Mascap a Relocation je charitativní pomoc velkým
dobrodiním, protože monzun zasáhl téměř všechny, i když tyto
dvě oblasti jsou výše položené. Byly zasaženy zdroje jejich příjmů,
obzvlášť v Mascap, kde se lidé živí zemědělstvím a výrobou špejlí
na ražniči. Silné deště zničily většinu úrody na farmách a způsobily nízkou produkci a vyráběné špejle určené pro dodávky na
městský trh zase nemohly být sušeny na slunci.“
„Příjemci byli velmi šťastni a cítili se požehnáni tím, co dostali.“
„Balubad bylo jedním z nejponičenějších míst, když při monzunu záplavy zasáhly hlavní město Manila. Všechny rodiny jsou velmi vděčné za to, co dostaly. Rodinám to opravdu pomohlo přežít
další dny. Někteří z nich spali v kartónových krabicích, a proto
jsou pro ně rohože velmi užitečné. Také se učí dělit se o dobrodiní, které dostali, se sousedy a jinými rodinnými příslušníky.“

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Mimořádná sbírka „Filipíny: Manila pod
vodou 2012“
Tato krátkodobá sbírka už skončila a vybrali jsme v ní 31 100 Kč.
Velice děkujeme všem, kteří do této sbírky přispěli!
Ve dnech 14.–17. srpna 2012 proběhla distribuce charitativní
pomoci od International Needs (IN) do zaplavených oblastí.
Celkem 513 rodin dostalo materiální pomoc v celkové hodnotě asi 479 207 Kč. Mnohé rodiny se rozdělily se svými sousedy.
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Z vězně učitelem etiky
Joselito Apoya rozšířil řadu námi podporovaných filipínských
křesťanských pracovníků. Zde je jeho vyprávění o tom, jak se
dostal k práci, kterou nyní dělá:
„Jmenuji se Joselito Batidio Apoya a narodil jsem se v roce 1966.
Mým rodičům bylo 16 a 17 roků, když jsem se narodil, a mám
dalších 8 sourozenců. Naše rodina byla katolická, ale rodiče žili
alkoholem a gamblerstvím (závislost na herních automatech).
S přáteli jsem hodně kradl a naučil jsem se krást kohouty na kohoutí zápasy. Když jsem starostovi naší vesnice ukradl devět ko-
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houtů, otec se to dozvěděl, velmi se zlobil a já jsem musel utéct.
Matka mi dala peníze na cestu do vedlejší vesnice. Ale já jsem
se přeplavil na Cebu (jeden z jižních ostrovů Filipín) a netušil
jsem, co dál. Bylo mi 11 let a byl jsem ve 3. třídě, když jsem
odešel od rodiny.
Připojil jsem se ke klukům na Cebu, kteří kradli a brali drogy a čichali rozpouštědla, aby zahnali pocit prázdného žaludku.
O pár let později už jsem byl součástí větší skupiny zlodějů, vykrádali jsme domy bohatých lidí.
Byl jsem ve vězení i v polepšovně. Přesunul jsem se do Manily,
kde bylo víc příležitostí. Stal jsem se součástí velkého gangu a dostal jsem se do národního vězení. Žít ve vězení je jako žít v pekle.
Uvnitř se odehrávalo mnoho výtržností, a protože jsem byl součástí gangu, musel jsem s nimi být aktivní i tam.

V prosinci 1995 jsem poznal svoji ženu, která je mi partnerkou
ve službě. Byla to opět Boží odpověď na moje modlitby. Moje
žena studovala účetnictví a pedagogiku se specializací na předškolní výuku. Nyní máme školku a moje žena také odpoledne
vede alternativní výuku pro mladé a starší 16 let, kteří nedokončili základní a střední školu. Náš syn se jmenuje Jonathan Dave
a je mu 6 let.
Já se chystám dokončit střední školu a studovat univerzitu. Vedu
naši církev „The Living Christ Community Church“ (Církev živého Krista) ve městě Masbate, vedu různá vyučování.
Zajišťuji programy morální obnovy pro policisty, úředníky, vedení města a zaměstnance vězení. Začínám se věnovat také vyučování etiky a morálních hodnot na místní škole – jak pro děti,
tak pro učitele. Máme program rozdávání jídla chudým dětem
a těhotným a kojícím ženám, poskytujeme vzdělání pro děti i dospělé, sloužíme v místní věznici a zakládáme tři křesťanské sbory
v okolí.“
Zajímavé programy církve
Kazatel Francisco Bonito píše, jak byla jeho církev v posledním
čtvrtletí aktivní.
„Měli jsme prázdninovou biblickou školu, které se zúčastnilo 150
dětí. Při jiném programu jsme rozdali dárkové krabice více než
100 dětem. Organizovali jsme seminář pro manžele, kterého se
zúčastnilo 24 párů. Vyučovali jsme je o zodpovědném partnerství
a plánování rodiny. V sousední vesnici máme každé nedělní odpoledne biblické studium. Jednu neděli jsme tam rozdávali Bible
zadarmo. Proběhlo také třídenní intenzivní školení pro kazatele.“

Joselito Apoya

Jednoho dne přišli do vězení misionáři a pozvali nás na biblické
studium, kde bude k dostání mýdlo a zubní pasta. Šel jsem tam
jen proto, abych dostal ty věci.
Kazatel kázal o spasení, o naději pro každého. Zasáhlo mě, když
řekl, že je zde naděje pro každého, kdo věří v Ježíše Krista a jeho
slova. Byl rok 1986, když jsem přijal Ježíše do svého života. Chodil jsem na biblické hodiny přímo ve vězení, naučil jsem se mnoho z Bible a díky novému životu, který mi dal Pán Bůh, se ze mě
stal šťastný člověk.
Ve vězení jsem se naučil hrát na kytaru a připojil jsem se k vězeňské hudební skupině. Modlil jsem se za svobodu a za setkání
se svojí rodinou. Po nějaké době mě moje rodina skutečně navštívila a byli šťastní, že jsem 11 let po útěku z domova naživu.
V roce 1988 Bůh vyslyšel moje modlitby a já jsem dostal prezidentskou milost.
Po propuštění se mi nedařilo a chtěl jsem spáchat sebevraždu.
Bůh mě však dovedl do církve na Cebu, kde mě zdejší pastor
podporoval a umožnil mi studovat jeden semestr biblické školy.

Společenství křesťanů a výstavba studně
Kazatel Alfredo Capus se od tohoto období stará o další dvě
křesťanská společenství, tedy celkem o tři. Jedno z dvou nových
bylo delší dobu bez vedoucího kazatele a druhé společenství je
nově vzniklé.
Alfredo Capus kromě toho pracuje na projektu výstavby studní
v místní chudé vesnici, kde je pro 60 rodin pouze jedna studna
s vodou. Také malé společenství křesťanů v jedné vesnici, které
vzniklo teprve v prosinci 2011, už chce mít vlastní bohoslužby.
Lidé z tohoto společenství proto postaví jednoduchou budovu,
aby se v ní mohli scházet.

Jedna studna pro široké okolí.
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Z INDIE
Vědí indické děti, kdy se narodily?
Zjistili jsme, že v řadě případů indické děti ve svých zprávách
píšou jiné datum narození, než které jsme uváděli na našich internetových stránkách a v zalaminovaném profilu dítěte. Koordinátorka z Indie nám to vysvětlila takto:
„Lidé z chudých oblastí Indie si málokdy pamatují datum narození svých dětí – ty se často narodí doma pouze s pomocí přátel
ze sousedství. Děti, které se narodí v nemocnici, mají datum narození správné a zapsané na úřadě.
Pokud děti nastupují do školy později než je obvyklé a rodiče si
nepamatují datum narození, učitelé datum narození odhadnou
a zapíšou do záznamů, a to se pak stane oficiálním datem narození dítěte.
Datum narození je v Indii stejně důležitý údaj jako v ČR. Přesto se stále stává, že si ho lidé z chudých a negramotných oblastí
nepamatují a neví, že je důležité. Až když potřebují nějaký oficiální dokument, například zapsat dítě do školy, zjistí, že potřebují
znát datum narození. Takže datum narození zapsané ve škole je
považováno za oficiální a používáno v dalších oficiálních příležitostech – univerzita, práce atd. Proto se ve zprávách řídíme
záznamy ze škol.“

Mohlo se tedy stát, že rodiče v žádosti o podporu neúmyslně
sdělili jiné datum narození dítěte, než eviduje škola.
Další problém může nastat všude, kde dítě píše, kolik je mu let.
Dítě může svůj věk počítat od roku narození, který někdo odhadl, a ne od školního záznamu. Proto se dítětem uváděný věk
nemusí shodovat s výpočtem z data narození na jeho zalaminovaném profilu.
Omlouváme se Vám za zmatek (indické děti ho zřejmě prožívají
také) a děkujeme Vám za pochopení.

Z NEPÁLU
Generální stávky, násilí, strach

Nepál je na osmá nejchudší země

Květen znamenal pro Nepál další velkou vlnu násilných generálních stávek. Blížil se totiž termín podání návrhu ústavy, kterou se
země snaží vytvořit už čtvrtý rok. Přes sto etnických menšin volalo po vlastních územních provinciích a právech a z mladé nestabilní republiky se měla stát federace. Týden před termínem byly
ulice Káthmándú násilně uzavřené, téměř každý den byly plné
demonstrantů a zablokovaná byla doprava i tisk a jiná média.
Naši nepálští kolegové nám napsali:
„Všechno je zavřené. Obchody, banky, úřady, kliniky, univerzity,
školy a veškerá doprava – to vše je násilím zastaveno. Do minulého pátku bylo možné projet na kole, nyní už ani to. Situace se
zhoršuje každý den. Skupiny se navzájem napadají. Nevíme, co
bude dál. Ceny potravin stouply a my jsme si nakoupili zásoby
alespoň na měsíc.“
S napětím jsme očekávali, jak se celá situace vyvine. Den po
termínu podání návrhu ústavy se ukázalo, že politici se nedokázali dohodnout a termín byl opět posunut. Ústavodárné
shromáždění bylo rozpuštěno a v listopadu 2012 se bude volit
nové.
Ačkoliv nadávání na politiky a skepticismus jsou disciplíny, ve
kterých jako Češi vynikáme, jen stěží si dokážeme představit
život v zemi, která se už 4 roky zmítá v chaosu, stávkách, násilnostech, bezzákonnosti, a kde elektrický proud jde jen pár hodin denně.

Nepál je na osmém místě mezi nejchudšími zeměmi světa podle
žebříčku zveřejněného nedávno na www.businessinsider.com. Index chudoby se stanovuje podle úrovně nezaměstnanosti a tempa
růstu inflace.
Nezaměstnanost v Nepálu je 46 % (stav z r. 2008). Děkujeme
našim dárcům, kteří přispívají ke zlepšení, když podporují nepálské děti v naší Dálkové adopci PLUS®.
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Vysvědčení dětí z Nepálu
Většina dětí už poslala dárcům kopii svého vysvědčení. Děti
a studenti z vyšších tříd dostávají vysvědčení až později během
podzimu. Jakmile je obdržíme, pošleme je dárcům.
V dopisech a vysvědčeních dětí možná narazíte na výrazy „First
Division“, „Second Division“, „Distinction“ a další. Je to rozdělení dětí podle známek (které se mnohdy určují procenty získaných bodů), a to přibližně:
80–100 % Distinction (u nás vyznamenání)
60–79 % First Division
50–59 % Second Division
40–49 % Third Division
pod 40 % Failed (propadl)
Procentuální určení skupin se může u každé školy trochu lišit.
Najdete to zpravidla na vysvědčení dítěte.
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Módní přehlídka v International Needs
Odborné výcvikové centrum Lydia, které letos po roční pauze
obnovilo provoz, má za sebou první běh. Pětiměsíčního kurzu
se zúčastnilo 22 žen z nejrůznějších odlehlých oblastí Nepálu.
Většina z nich nikdy předtím nebyla v tak velkém městě, jako je
Káthmándú, a mnohé z nich nikdy nejely v autě. V Lydia centru se učily praktickým dovednostem, které jim pomohou uživit
sebe a svou rodinu. Kurz zakončila veliká slavnost pro více než
300 hostů, kde ženy předvedly různá představení, písně, tance
a módní přehlídku v šatech, které na kurzu vyrobily.
Ředitelka IN v Nepálu, paní Esther Thapa, byla touto událostí
dojata. „Toto byla první módní přehlídka v historii International
Needs v Nepálu,“ řekla s úsměvem.
Nyní probíhá druhý běh a v Lydia centru se shromáždila další
skupina žen.

Terénní pracovníci měli školení
Dvacet sedm nepálských terénních pracovníků, kteří pracují po
celé zemi, se sešlo k dvoudennímu školení. Jde o terénní službu
křesťanských pracovníků, která přináší především duchovní osvětu. Kromě témat týkajících se práce s křesťany bylo na programu
i školení v oblasti drogové závislosti a HIV/AIDS. Terénní pracovníci tak mají více znalostí pro práci mezi lidmi a sami vyjádřili
touhu dále se školit v těchto tématech.

Můžete ovlivnit křesťany v Nepálu
Podle redaktora Ladislava Kryzánka („Křesťané v Nepálu: tak
trochu utajená existence,“ MF Dnes 3. září 2012) mají nepálští
křesťané Bibli v nepálštině od r. 1914 (Nový zákon od r. 1821).
Z celkových 29 milionů obyvatel se udává 700 000 až 1 milion
křesťanů, přičemž křesťanské církve jsou v Nepálu asi jen 50 let.
Křesťané mají nyní větší svobodu, ale podle dosud platné ústavy
je obracení na víru stále nelegální. Navíc nejbližší okolí toho, kdo
se stal křesťanem, prohlásí za zrádce a často ho vyžene i z domu.
To však odradí málokoho.
Církev v Nepálu roste neobvyklým tempem a potřebuje kvalifikované služebníky. My z ČR k tomu přispíváme už 15 let. Podporujeme studenty biblických škol: www.incz.info/04-03-09.htm. Díky
dárcům z ČR takto vystudovalo už 36 studentů teologie.
Nicanor Tamang, který podporu studentů organizuje, píše:
„Od roku 1990, kdy byla v Nepálu zavedena demokracie, vzrostl
počet křesťanů ze 150 000 na více než 1 milion. Jejich počet se
zvyšuje stále stejně rychle, nyní dokonce možná rychleji. Tento
trend vidíme mezi Nepálci po celém světě. Když jsem například
začal sloužit v Nepálu v roce 1972, údolí Káthmándú mělo 2
malé nepálské sbory. Ale v dnešní době se jejich počet odhaduje až na 450 a počet členů ve všech sborech stále roste a některé
vznikají i mimo údolí Káthmándú.“
V 18. století vycházeli misionáři z Čech a Moravy do celého světa. Dnes se opět můžeme podílet na misii, a to přímo ze svého
domova, bez složitého cestování.
Finanční podporou tohoto projektu se můžete připojit i Vy.

I tento student teologie hledá svého dárce
Saroj Singh
Saroj pochází z hinduistického
prostředí, ale vyrostl v křesťanské rodině. Otec zemřel, když
byl Saroj v 7. třídě, a rodina
měla problémy uživit se. Saroj
začal pít alkohol a kouřit. Později si však uvědomil, že Ježíš
Kristus je cesta k věčnému životu. Odevzdal svůj život Bohu
a začal pracovat. Přihlásil se na
biblickou univerzitu, aby se
naučil o Bohu víc a mohl šířit evangelium mezi lidi, kteří
o něm ještě neslyšeli.
Chodí do 2. ročníku bakalářského studia na Doon Bible College
a studium dokončí pravděpodobně v roce 2014. Potom chce
pracovat jako profesionální služebník v církvi, případně v církevních organizacích.
Saroj v dopise píše:
„Ve studiu se mi daří a baví mě všechny předměty. Mám 8 hlavních předmětů: dějiny církve, řečtina, dějiny Izraele, metodika
vyučování, účetnictví, epištoly z vězení, hermeneutika (výklad
textů) a teologie. Nejvíc mě baví teologie. Zato řečtina je pro mě
trochu těžká, ale nějak to zvládám a baví mě to. Kromě studia
máme také sporty, hrajeme fotbal a kriket. Nedávno jsme měli
turnaj ve fotbale mezi několika třídami. Moje třída nakonec prohrála, ale i tak to byla velká zábava.
Také se tu mohu učit hudbě a zapojit se do pěveckého sboru.
Miluji zpívání, jako malé dítě jsem chtěl být zpěvákem, ale díky
Bohu, On má pro mě jiný plán.
Jsem Bohu velmi vděčný za naši univerzitu a za Vás, že mě podporujete finančně a modlíte se za mě.“

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Zavolej šamana, čaroděje nebo kazatele
Paní Dambar Kumari Thapa píše: „Naše vesnice je v kopcovité
oblasti, kde není moderní vybavenost jako např. nemocnice atd.
Pokud lidé onemocní a jsou hinduisté, jdou k šamanovi a k lidem, kteří umí čarovat. Pokud jsou křesťané, posílají pro pastory,
aby se modlili za uzdravení. Jednoho dne onemocněla jedna paní
z církve. Přiběhl pro mě její dědeček. Informovala jsem pastora
a vedoucí a šli jsme ji navštívit. Skutečně byla už 4 dny vážně
nemocná, bledá, ani se nemohla pohnout. Klekli jsme si okolo ní a dlouhou dobu se modlili za její uzdravení. Po modlitbě
už mohla něco říct, tak jsme za to Bohu poděkovali a vrátili se
domů. Další den ráno jsem ji šla navštívit a zjistila jsem, že je jí
docela dobře. To bylo Boží požehnání na jejím životě a tak jsem
Bohu za Jeho požehnání a úžasné skutky poděkovala.
Jiná žena byla 7 let nemocná. Navštívila mnoho čarodějů a mnohokrát byla za různými doktory, ale bez výsledku. Doktoři ne-
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dokázali její nemoc diagnostikovat. Několikrát jsem jí pomáhala dopravit se k doktorovi. Nakonec jsem jí řekla, že když bude
věřit v Ježíše, může být uzdravena. Ptala se, jestli se musí nějak
zasvětit nebo něco slíbit, aby mohla věřit v Ježíše. Řekla jsem jí,
že nic takového dělat nemusí. Přijala Ježíše Krista za svého Spasitele a nyní už se uzdravuje.“
Evangelium pro narkomany
Pan Bipin Shrestha vypráví: „Minulý měsíc jsme mezi narkomany uspořádali pouliční divadlo založené na evangeliu. Díky tomu

Děti napjatě sledují promítání filmu „Ježíš“.

jsme zažili změnu životů 15 drogově závislých. V současnosti se
pravidelně učí z Božího slova a někteří z nich už také začali přicházet na bohoslužby. Je úžasné uvědomovat si, že Bůh ohromně
působí skrze úplně obyčejné lidi, jakými jsme i my sami.
Pro mladé muže a ženy z naší oblasti plánujeme zorganizovat další pouliční divadlo na téma nelegálního obchodování s dívkami
a HIV/AIDS a promítat křesťanské filmy.“
Naděje pro starého muže
„Když jsme chodili dům od domu a vyprávěli lidem o Bohu,
přišli jsme do rodiny, kde byl nemocný člověk. Byl to starý
muž, který byl už 29 let ochrnutý. Mnohokrát byl ve zdravotních zařízeních, aby se léčil, ale nic se nezlepšilo. Nyní už jen
čekal na smrt. Místnost, ve které byl, byla špinavá a zatuchlá.
Nejprve jsme ten pokoj uklidili a pak jsme tomu muži vyprávěli
o věčném životě v Ježíši Kristu. Velmi se ho to dotýkalo a plakal. Hluboce litoval všeho, co kdy udělal špatně. Uvěřil v Ježíše
Krista. Zavolali jsme kazatele z blízkého sboru a společně jsme
se modlili. Ten muž se také nechal pokřtít a nyní se jeho zdravotní stav zlepšuje. Když jsme ho viděli poprvé, nedokázal udělat vůbec nic. Nyní už pomalu chodí a zvládne se sám najíst. Je
velmi šťastný. Chvála Bohu!“ (Opět ze zprávy Bipina Shresthy.)

ZE SRÍ LANKY
Po válce zavládl klid
Na rozdíl od Nepálu, Srí Lance vládne relativní klid. Napětí mezi
většinovými Sinhálci a menšinovými Tamilci však dále trvá. Občanská válka skončila před třemi lety.

Timothy: oběd a program dětem
Srílanský pracovník Timothy tvoří se svými kolegy nejrůznější
programy pro děti. Tentokrát zamířili do velmi chudé vesnice na
severovýchodě Srí Lanky. Z okolních vesnic se shromáždilo 200
chudých dětí, které si pak užily různá představení, hry, výrobu
tašek a sledování videa. Všechny dostaly pořádný oběd, během
kterého přicházely další a další děti, protože je pro ně neobvyklé
dobře se přes den najíst. Oběd dostalo přes 300 dětí. Děti pak dostaly dárkový balíček, ve kterém byly učebnice a ručník. Většina
těchto dětí totiž nemohla chodit do školy, protože rodiče nemají peníze na učebnice. V dalším dárkovém balíčku pro všechny
děti bylo mléko, sušenka a popcorn – něco, o čem mohly předtím pouze snít. Timothy a jeho kolegové mají touhu se do této
vesnice vracet, vybudovat zde centrum, hřiště a studny na vodu,
která je zde velkým problémem.

Prázdninová biblická škola
Této události, která se opakuje rok co rok, se zúčastnilo 350 dětí
ve věku 6–16 let. Během těchto čtyř dnů se zpívaly anglické
písničky, vyučovalo se o biblických příbězích a děti si pak mohly vybrat, kterých aktivit se zúčastní. Na výběr bylo vaření, hry
a tvoření. Každý den děti ve škole dostaly jídlo a mléko.
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Děti z chudé vesnice na programu Timothyho.

Konference o práci s dětmi
Na dvoudenní konferenci se sešlo přes 100 lidí, kteří pracují
s dětmi, z 12 různých církví. Pastor z Austrálie vyučoval na různá
témata a poté si účastníci mohli vybrat mezi několika teoretickými i praktickými semináři. Konference přinesla mnohá povzbuzení a inspiraci do další práce.

Jak se změnil život nejchudších
Isuru ze 7. třídy měl potíže se psaním. Učitelka mu věnovala
zvláštní pozornost a učila ho psát krátké věty. Na začátku školního roku byl ve třídě hodně podprůměrný, ale nyní se ohromně zlepšil. Dělá své úkoly s velkým nadšením. Také ho velmi
baví aritmetika a opravdu se snaží, aby jeho odpovědi byly vždy
správné.
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Christy a Lawrence jsou v 10. třídě a jsou to nejlepší kamarádi. S nadšením se připravují na závěrečnou zkoušku základního
vzdělání a nejvíc je baví účetnictví. Chodí na doučování hlavně
v ty dny, kdy se vyučuje účetnictví. Říkají, že jen díky doučování
v Harrisonově centru rozumí látce, kterou se učí ve škole. Vědomosti, které získají v centru, jsou mnohem širší, než ve státní
základní škole.
Keerthi (2. třída) neuměl na začátku školního roku napsat žádné
slovo. Nyní už umí napsat i celou větu. Také se mu moc nechtělo
pracovat, ale nyní pracuje s chutí a nadšením.

Arun

Arun chodí do posledního oddělení školky. Od začátku docházel
nepravidelně a nebavilo ho psaní. Rušil ostatní děti a do sešitu
čmáral. Učitelka s ním pracovala individuálně a motivovala ho
k psaní písmen. Arun se zlepšoval a nyní dokáže napsat všechna
písmena nejrychleji ze všech dětí.
Mladá žena Sharika začala chodit na program „Matky s dětmi“ už
ve 4. měsíci těhotenství. Nyní jsou jejímu dítěti 3 měsíce. Díky
našemu programu se umí o své miminko dobře postarat. Také ví,
jak často a systematicky má kojit. To jí pomohlo postavit se do
nové životní situace s potřebnými vědomostmi a sebevědomím,
je totiž velmi mladá.

Sharika

Z UGANDY
Co se událo v International Needs
Letos je v programu podpory celkem 2653 dětí.
V rámci stavebních prací na jednotlivých školách se v jedné ze
škol podařilo vybudovat podzemní zásobník bezpečné pitné vody
pro více než 1000 dětí a učitelů.
IN Uganda uspořádala třídenní konferenci pro terénní křesťanské pracovníky a kazatele. Čtyři z nich obdrželi motorky pro svou
práci v rozlehlých oblastech. Všem bylo rozdáno asi 150 Biblí
v místním jazyce.

Zdravotní péče a HIV/AIDS
Zdravotní centrum International Needs poskytuje péči a podporu 350 nemocným AIDS. Další nemocní jsou navštěvováni
a zdravotní pracovníci pořádají programy osvěty.
Ve 12 oblastech v okolí Buikwe bylo provedeno testování HIV/
AIDS zdarma, kterého se zúčastnilo 600 lidí. Čtyřicet devět

Děti ve škole stojí frontu na vodu.

z nich bylo HIV pozitivních. V posledních 10 letech se epidemie
HIV/AIDS v Ugandě zastavila na 6–7 %.
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Střípky z myšlení a života prostých Uganďanů
Děti jsou známkou bohatství. Počet dětí i žen je mezi muži otázkou prestiže.
Děti často umírají, proto čím více se jich narodí, tím je větší naděje, že aspoň některé přežije.
Děti přicházejí na svět proto, aby pomáhaly rodičům, a ne aby
se mělo pečovat o jejich potřeby a nároky.
Čtyřleté dítě už pracuje v zemědělství (nosí vodu, cukrovou třtinu apod.) nebo se stará o své mladší sourozence.

Lovisa čeká, až se jí
někdo ujme
Lovisa Namusisi ze druhé třídy je poloviční sirotek, už nemá
otce a bydlí u tety. Má ráda přírodovědu a chtěla by se stát učitelkou.
A mnoho dalších dětí je na tom
podobně. Najdou dárce?

PROGRAM ZDRAVÁ MLÁDEŽ
Je to program naší dlouholeté (od r. 1999) podpory přednášek na etická témata na českých školách. Od té doby
jsme v tomto programu podpořili 21 lektorů, kteří už
nyní v našem programu nejsou. Nyní dlouhodobě podporujeme 17 lektorů z celé ČR. Na podporu přednášek
na českých školách jsme od zahájení tohoto programu
poskytli téměř 17 milionů Kč.
Náš program Zdravá mládež pomáhá správně nastavit výhybky v životě mladých.

Více o našich lektorech

Alkohol, kouření, drogy a gamblerství

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.

Česká republika se
umístila na 1. místě
žebříčku konzumace
alkoholu a některých
drog. Podle výzkumu
agentury Bloomberg
(www.ceskenoviny.cz,
2. 5. 2012), který se
týkal konzumace alkoholu, cigaret a drog
a výskytu gamblerství, má Česko téměř 69 bodů. Slovensko na
18. místě má jen 47 bodů.
Tématu závislosti na alkoholu, kouření nebo drogách, se hojně
věnují naši lektoři v programu Zdravá mládež a hovoří o něm se
stovkami mladých lidí na školách i ve volnočasových klubech.
Někteří také organizují velké kampaně proti kouření, které zasáhnou kromě mladé generace i širokou veřejnost v celém městě.
I Vy se můžete podílet na jejich důležité práci.

Podporujete s námi program Zdravá mládež
V roce 2011 nám dárci z ČR přispěli na přednáškovou práci na
českých školách celkem 878 103 Kč! Mnohokrát Vám děkujeme
a jsme Vám všem vděční! Díky Vám byl program Zdravá mládež
v roce 2011 poprvé financován větším podílem (51,6 %) z ČR
než ze zahraničí.

Finanční situace programu Zdravá mládež
Vaše dary pomohou k tomu, aby mládež v ČR mohla slyšet přednášet lektory a aby mohli lektoři přednášet dlouhodobě. Děkujeme všem pravidelným i příležitostným dárcům tohoto programu.
Za Vaše dary Vám jsme velmi vděční.
Letos jsme na tento program až do 8. 10. 2012 získali 256 658 Kč.
Avšak z ČR bychom na tento program pro r. 2012 podle plánu
potřebovali získat asi 648 000 Kč.
V hlavním menu našich internetových stránek je část nazvaná
Podpořte program: www.incz.info/19.htm. Najdete zde informace o tom, kolik bychom v daném roce potřebovali získat
peněz na program Zdravá mládež a kolik jsme jich do určitého
data získali.
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Co se událo ve Zdravé mládeži
Od minulého vydání Čerstvých zpráv probíhala na školách s blížícím se závěrem školního roku „přednášková žeň“. Lektoři programu Zdravá mládež oslovili ve svých přednáškách více než
20 000 studentů a žáků. Letní měsíce se poté staly důležitou dobou odpočinku, zároveň ale také dobou, kdy probíhalo mnoho
kempů a táborů pro děti a mládež.
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Noví lektoři
S blížícím se podzimem se ke vstupu do škol začali připravovat
noví lektoři. Tři z nových lektorů začali svou práci „na zelené
louce“ úplně od nuly. To není lehká pozice, ale přesto je vidět již
od počátku, že se první krůčky daří:
Petr Kadlec z České Třebové popisuje začátky své práce takto:
„V květnu jsem se vzpamatoval z toho, že jsem byl přijat do programu Zdravá mládež. Začal jsem se připravovat na oslovování
škol, protože jsem měl obavy z toho, jestli mě přijmou. Navíc
jsem měl ve svém původním zaměstnání tolik práce, že jsem se
nemohl za žádnou cenu uvolnit a jít školy oslovovat předem.
K tomu všemu jsem neměl už ani dostatek dovolené. Ale jakoby zázrakem se mi otevřela možnost prezentovat projekt mých
přednášek před všemi řediteli a preventisty z našeho města, a to
dokonce přímo na městském úřadě. Moje práce tak dostává již
od počátku zelenou a školy o ni mají zájem.“
Pavel Kotouček zahájil novou práci v Letovicích. Opírá se
o mnohaletou aktivní práci skupiny mladých lidí, kteří se sdružili
v občanském sdružení Elim. Součástí jejich aktivit má být volnočasový klub pro mladé. Pavel píše o jejich prvních krůčcích toto:
„Na konci srpna se v Letovicích koná tradiční festival 3+1, který
je prostorem pro setkání neziskového sektoru, podnikatelů a samosprávy (= 3) a kultury (= +1). Jako Elim jsme byli přizváni na
setkání neziskových organizací se zástupci Jihomoravského kraje.
Ještě s Pavlem Kratochvilem, vedoucím mládeže Církve bratrské
v Letovicích a předsedou o. s. Elim, jsme byli velice mile překvapeni naším přijetím a nadšením všech přítomných z naší činnosti. Dostali jsme prostor veřejně se prezentovat na pódiu během
hlavního večerního programu. Ihned na festivalu nás kontaktovali někteří představitelé města. Např. ředitelka Městského kulturního střediska nám přišla nabídnout prostory v bývalé budově
Biskupského gymnázia. Jsme touto podporou velice nadšeni…“

du. Po prázdninách mi školy postupně potvrzují svůj zájem
a domlouvají termíny.
Jedna škola, a to vidím jako zázrak, mě oslovila sama.“
Další noví lektoři již svou práci na školách více či méně vyzkoušeli: jedná se o Karlu Mihatschovou v Trutnově, Helenu Komasovou v Písku, Petru Stránskou v Hradci Králové a také Radka
Hejreta v Praze a okolí. Naše podpora těmto lektorům umožní
práci ještě více rozvinout, protože se jí budou moci věnovat naplno. V případě Radka Hejreta jde o již zkušeného lektora, který se soustředí především na téma holocaustu. Svou práci mohl
v minulých letech rozvinout díky grantu z Evropské unie, který
ale vypršel v červnu 2012. Naše nadace proto převzala štafetu
financování této práce.

Radek Hejret přednáší o antisemitismu a holocaustu.

Soustředění lektorů – dobrý začátek
školního roku
Naše nadace už řadu let pořádá a financuje každoroční dvoudenní soustředění pro lektory programu Zdravá mládež. Zveme
také další hosty a zájemce o tuto práci, protože jsme si vědomi,
že to je vynikající příležitost načerpat zkušenosti a povzbuzení.
Letošní soustředění se nepodobalo ničemu předtím. Místo loňských 17 účastníků se letos do konferenčního centra Immanuel
u Hlinska přihlásilo 37 účastníků. Atmosféra společných programů byla nabitá nadšením a povzbuzením pro práci na školách.

Akce klubu v Letovicích.

Wladyslav Motyka zahájil svou činnost ve Frýdku-Místku již
v květnu. Nyní píše toto:
„Na konci školního roku jsem ještě stihl kontaktovat zbytek základních škol v mém okolí a v Krnově. Na mou nabídku přednášek na další rok jsem ode všech dostal pozitivní odezvu. A oprav-

Společná fotka téměř všech účastníků letošního soustředění.
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Účastníci seděli ve velkém kruhu a spontánně se zapojovali do
panelových diskusí, které tvořily páteř programu.
Soustředění se zúčastnili i další hosté, především lektoři spojení
s F-nadací, která od letošního roku významně přiložila ruku ke
společnému dílu – k podpoře práce na školách. Některé nové
lektory začala podporovat samostatně a zároveň pomůže nám
s financováním rozšířené práce.

Střípky z přednášek lektorů

poslední období se mi otevřela spolupráce s celkem jedenácti
školami.
Tyto programy umožňu jí strávit s dětmi osobnější a hlubší čas.
V obou školách už podobné programy proběhly, ale samotné
děti po programu říkaly, že se jim to více líbilo se mnou, protože
jim to více pomohlo a uvolnilo to napětí ve třídě. Díky tomu, že
mnozí porozuměli sami sobě, došlo mnohdy i k slzám. Po programu jsem měl několik velmi srdečných rozhovorů a také s těmito
dětmi mohu dál komunikovat na Facebooku.

Martin Růžička
Martin vypráví:
„Nabídku přednášek nově využily další tři školy na Litoměřicku, z toho jsou dvě osmiletými gymnázii a jedna menší základní
školou.
Na jednom z těchto gymnázií jsem sám osm let studoval a bylo
velmi zajímavé vrátit se více než pět let po maturitě v pozici vyučujícího. Byl jsem dost nervózní, jak to zvládnu, ale nakonec vše
dopadlo dobře a při přednášení jsem prožíval příjemný pokoj.
Někteří ze studentů do hodnocení napsali, že konečně chápou
důležité věci, které jim doposud unikaly.“
Patrik Müller přednáší.

Martin Růžička při přednášce v domě dětí a mládeže.

Patrik Müller
Program Formování třídních skupin získává větší oblibu a já jej
pravidelně realizuji. V březnu mne oslovily dvě školy, zda bych
jim nemohl formování provést ještě do konce školního roku.
Díky tomu se otevřela nová spolupráce s dvěma školami ve dvou
dalších městech, kde jsem ještě nepracoval. Znamená to, že za

Miloslav Fanta
Citujeme z působivého vyprávění Miloslava Fanty o přednášce na
téma „Šikana“ v první třídě ZŠ: „Je to zážitek. I když jako bývalý
učitel na 1. stupni ZŠ jsem zvyklý na nadšené reakce a tvořivost
malých dětí, vždy mě to znovu překvapí. Přestávky neexistovaly,
protože se mnou mluvilo tak 8 dětí najednou, zároveň dvě paní
učitelky… a já byl spokojen. Prvňáci navrhovali, jak mohou pomoci ponižovanému známému i neznámému. V dvouhodinovém
programu je toto bouření mozků nejspíš nejdůležitějším okamžikem. Protože nápady na pomoc jsou součástí soutěže, malé duše
se do hledání řešení pořádně zakousnou. V těch chvílích cítím, že
dětí ztrácí strach a apatii. Z hromady názorů procedíme ty účinné.
V sítu zůstanou úsměvné: ,Já ty zlosyny zbiju!‘ (situace: na tlustého Huga pravidelně plivou a pokřikují tři deváťáci) nebo ,Celá
třída ho budeme stále doprovázet.‘ O zbylých nápadech děti hlasují, které jsou nejúčinnější. Někdy trefí správné řešení – nemlčet
a říct to schopnému dospělému, a to buď z řad učitelů nebo rodičů. Někdy minou, ale to nevadí. Mým cílem je vzbudit svědomí
a aktivitu a jít proti proudu…“

UDÁLOSTI
Kongres International Needs (IN)
Ve dnech 3. až 6. října 2012 se v Londýně sešlo asi 30 delegátů
všech členských zemí naší mezinárodní partnerské organizace
I.N. Network. Naši nadaci zastupovali Petr Horáček (výkonný ředitel) a Jaroslav Pleva (člen správní rady). Dohromady nás
přivedla starost o naše společné fungování: zde v Londýně jsme
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společně odsouhlasili a ustanovili novou podobu společného fungování, ke které jsme dospěli po několika letech rozhovorů.
Podle toho, jak první Kongres v Londýně probíhal, se zúčastněným jeví, že nová struktura přináší do našich vztahů a spolupráce
efektivitu a přímočarost. Dohodli jsme celou řadu nových věcí,
které nebyly vždy snadné a přesto se nám dařilo – nadto v duchu
přátelství a vřelosti, společných modlitbách.

Nadace Mezinárodní potřeby – Čerstvé zprávy
Kongresu předcházelo schválení změněné Ústavy, na jejímž dalším vývoji a změnách bude nadále pracovat skupina složená z několika členů správních rad. Jedním z nich je rovněž Jaroslav Pleva. Ustanovili jsme také některé stálé skupiny pro dohled nad
činností organizace. Členem skupiny pro dodržování dohodnutých standardů a monitoring je Petr Horáček.
Kongres rovněž rozhodl, že se naše partnerská organizace definitivně vrací ke svému původnímu jménu International Needs
(IN). Proto tento název nebo jeho zkratku nacházíte už v těchto
Čerstvých zprávách.

Spolupráce s F-nadací
Náš systém podpory pro lektory programu Zdravá mládež je
postaven tak, že v prvním a druhém roce podpory dostávají lek-

toři od nadace více, než v následujících letech. Toto opatření jim
dává čas vybudovat si silnější základnu místních dárců.
Protože jsme letos rozšířili podporu o 7 nových lektorů, znamená to zejména v prvním roce velký finanční nárok. Proto
jsme se obrátili s prosbou o pomoc a spolupráci na spřátelenou
F-nadaci.Ta nám vyhověla a pomůže nám jednorázově ulehčit toto
finanční břímě ve školním roce
2012–2013. Ovšem trvalé finanční zajištění rozšířeného týmu lektorů je již na nás a našich dárcích.
Spolupráce s touto nadací je pro nás
povzbudivým příkladem, kdy dva
subjekty spojují síly k tomu, aby
společně dosáhly více.

NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁŘE
Nadační jmění

Potvrzení darů za rok 2012

Možná nevíte, že můžete významně přispět účelovým darem do
nadačního jmění. Tím z nadačního jmění získáme vyšší výnosy
(úroky). Z nich a z darů financujeme své projekty.
Váš dar tak naší nadaci přinese trvalou hodnotu. Dar opatřete
variabilním symbolem 020. Z darů do nadačního jmění nepoužíváme žádné procento na provoz nadace.
Každá nadace musí mít podle zákona při založení nadační jmění. Minimálně je to 500 000 Kč. Nadační jmění nesmí nadace
spotřebovat ani snížit a registrují ho nadační rejstříky krajských
soudů. Výnosy z něj může použít k podpoře dobročinných účelů shodných se statutem nadace. Správa prostředků v nadačním
jmění podléhá pravidlům podle zákona o nadacích.
V naší výroční zprávě za rok 2011, kterou najdete i na našich internetových stránkách, je podrobný přehled, kde máme nadační
jmění uloženo a jak hospodaříme s jeho výnosy.
V současné době stále pokračujeme v přeinvesticích nadačního
jmění z podílových listů do nemovitostí a termínovaných vkladů.

Potvrzení o darech za tento kalendářní rok rozesíláme ve 2. polovině ledna následujícího roku automaticky, máme-li vaše kontaktní údaje (pokud jste nám nesdělili, že potvrzení nepotřebujete).
Změny ve Vašich údajích (jméno, trvalá i zasílací adresa – používáte-li obě tyto adresy, potřebujeme od Vás obě s jasným rozlišením) a Vaše další požadavky ohledně potvrzení darů nám sdělujte
nejlépe e-mailem nejpozději do 10. 1. 2013, kdy bude uzávěrka
údajů k potvrzení darů za rok 2012.
Úplný přehled našich dárců a jejich darů z předchozího roku
(shodně s potvrzením o darech) jsme povinni předkládat finančnímu úřadu formou přílohy k přiznání k dani darovací, a to již
v lednu. Proto po 10. lednu už není možné přesouvat dary mezi
osobami-příjemci potvrzení a zpětně měnit již vydané potvrzení.

Své dary si můžete odečíst od základu daně
Jak? Do 15. 2. předložíte účtárně svého zaměstnavatele potvrzení o darech naší nadaci za uplynulý kalendářní rok nebo toto
potvrzení uplatníte v daňovém přiznání, které podáte sami na
finanční úřad. Část daní odvedených státu tak dostanete zpátky a vrácený obnos můžete libovolně použít. Potvrzení o darech
mohou samozřejmě uplatnit i zaměstnanci.
Minimální i maximální výši odpočtu určuje zákon č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, § 15 u fyzických osob a § 20 u právnických osob.
Zjednodušeně lze u fyzických osob odečíst hodnotu darů, pokud
jejich celková výše činí alespoň 1000 Kč. Podrobnější informace
najdete v uvedeném zákoně.

Potřebujete překlad z angličtiny do češtiny?
Pokud potřebujete přeložit
zprávy dětí a studentů do češtiny nebo své dopisy do angličtiny, tuto službu poskytujeme.
Jestliže však od nás stále dostáváte překlady do češtiny,
protože jste nás o ně kdysi
požádali, ale teď už je nepotřebujete, prosím napište nám
to.
Čtyřikrát ročně překládá naše
kancelář a asi 30 dobrovolných překladatelů zhruba 120 zpráv.
Ušetříte nám tedy čas a náklady, když odhlásíte službu, bez které
se případně můžete obejít.
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Službu překladů nerušíme, budeme ji i nadále dělat, ale snažíme
se, abychom neplýtvali svou omezenou kapacitou.
Stále se nám mohou hlásit dobrovolníci, kteří jsou schopni kvalitně překládat z angličtiny do češtiny.

Dopisy dětem a studentům řádně
podepisujte
Píšete-li dítěti nebo studentovi do zahraničí nebo mu posíláte
jakoukoliv zásilku, prosím podepisujte se celým jménem a příjmením. Pouhé křestní jméno nestačí zvláště v případě, jste-li dárcem poloviční podpory a dítě nebo student má tedy dva
dárce. V zahraničí často nejsou schopni rozeznat, který ze dvou
dárců poslal dopis.

Dálková adopce PLUS® – oznámení
Na základě rozhodnutí správní rady naší nadace se od 1. září
2012 mění ta část z přijatých darů na podporu dítěte, kterou používáme k podpoře křesťanských aktivit v zemi dítěte. Od 1. září
2012 je to 1/10. Předtím to byla 1/7. Důvodem je nestabilní kurz
dolaru, jeho výkyvy a dlouhodobě vyšší hodnoty.
V Dálkové adopci PLUS vycházíme z toho, že vzdělání samo
o sobě nezaručí, že ho člověk použije k dobrému pro sebe i okolí. Proto v naší podpoře dětí část prostředků slouží k podpoře
programů duchovní péče. Jde o terénní službu křesťanských pracovníků, která přináší především duchovní osvětu. Práce těchto
lidí má vliv buď přímo na podpořené děti a jejich rodiny nebo
na širší okolí. Někteří pracují také jako průkopníci v nových ob-

lastech, kde známost křesťanských pravd chybí a kde doposud
nebyly zahájeny další programy pomoci.
Děti (ani jejich rodiče) však nejsou žádným způsobem nuceny
opustit své náboženství, pouze jsou seznámeny s křesťanským
učením a principy. Rodiče vědí, že podpora přichází od křesťanské organizace. Není na ně vyvíjen tlak, aby kvůli přijetí podpory
změnili své náboženství.
Vzhledem k velkému tlaku na křesťany v některých zemích si
jiný postup ani nelze představit.
Více o podpoře křesťanských aktivit najdete níže ve zprávách
z podporovaných zemí (části nazvané „Ze zpráv křesťanských
pracovníků“), ve výročních zprávách a na našich internetových
stránkách v části Křesťanské aktivity.

Můžeš změnit osud jednoho…
Bojujeme za zlepšení podmínek dívek
Ženy tvoří podle OSN 70 % všech chudých ve světě (Tereza
Hronová, MF DNES 17. 7. 2012). Stále hledáme dárce pro potřebné děti, z toho je významná část dívek. Některé dlouhodobě
podporované dívky už studují střední či vysokou školu.
Bojujeme proti podvýživě
Věděli jste, že součástí podpory v naší Dálkové adopci PLUS® je
i jídlo pro děti, kterým hrozí podvýživa? Podle studie organizace
pro práva dětí Save the Children nemá dostatečnou výživu téměř
60 milionů dívek a chlapců. Aspoň některým z těch nejchudších
pomáhají čeští dárci a výrazně tak zlepšují jejich životní podmínky. Milí dárci, děkujeme Vám. Kdokoliv se může přidat.

VARIABILNÍ SYMBOLY PRO PENĚŽITÉ DARY
Dar do nadačního jmění 				
020
Fond programu Zdravá mládež			
350
Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby
201
Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí
011
Podpora České evangelikální aliance		
251
Podpora České kanceláře kurzů Alfa 		
252
Podpora Křesťanské misijní společnosti		
250
Správa (provoz) nadace				010

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 2× 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 International Needs,
české jsou z našeho archívu.
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