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ČERSTVÉ ZPRÁVY
NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY

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.

JARO 2013

Milí dárci a partneři nadace,

nabízíme Vám další zprávy z práce, které se účastníte svými dary 
či dobrovolnou pomocí. Společně smíme být nástrojem k dobré-
mu dílu v pěti místech světa, postižených bídou materiální i vše-
obecnou. V České republice jsme součástí cenné přednáškové 
práce sedmnácti lektorů na školách.

Malé ohlédnutí:
Přiznám se, že někdy se nám samotným v nadaci tají dech nad 
rostoucím rozsahem naší činnosti, zejména s  přihlédnutím 
k skromným počátkům. Práci výkonného ředitele nadace jsem 
začínal před 12 lety. Tehdy předseda správní rady Jiří Krejčí jen 
tak mezi řečí zmínil, že by si přál, aby jednou nadace získala od 
českých dárců milion korun pro lektory na školách. Jeho myš-
lenku jsem tehdy nedokázal brát vážně, avšak v  loňském roce 
skutečně objem darů z ČR pro program Zdravá mládež dosáhl 
téměř 1,4 milionu korun.

Růst programu Zdravá mládež:
Díky mnoha dárcům můžeme jít stále dál. Lektoři v  loňském 
roce společně hovořili ke 41 000 dětem a studentům. Také pro 
letošní rok rozhodla správní rada na základě grantového řízení, 
že podporu lektorské činnosti rozšíříme pro další 3 osoby. Stane 
se tak od září 2013 a my Vám v podzimních Čerstvých zprávách 
budeme moci představit tyto nové tváře v týmu. Více se dočtete 
v tomto vydání v části Program Zdravá mládež.

Kam dál v zahraničí:
Rádi bychom v letošním roce rozšířili prostor, kam směřuje naše 
zahraniční pomoc, o další regiony. V obzoru je nyní Egypt a také 
Bangladéš; v obou zemích existují partnerské pobočky Internati-
onal Needs. V současné době proto hledáme způsob, jak zaměřit 
naši pomoc také k jejich potřebám.
Přeji Vám povzbuzení při čtení těchto Čerstvých zpráv.

Váš Mgr. Petr Horáček, 
výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby

Nová lektorka programu Zdravá mládež Petra Stránská při rozhovoru  
s dětmi o přestávce dvouhodinové besedy.
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ZPRÁVY Z PODPOROVANÝCH ZEMÍ

Z FILIPÍN
Ničivý tajfun na jižním ostrově
Přes tisíc mrtvých si vyžádal tajfun Bopha, který v prosinci zasáhl 
jižní filipínský ostrov Mindanao. Ničivé bouře se tomuto ostro-
vu obvykle vyhýbají, nyní však byla zničena i mnohá evakuační 

střediska. Následky tajfunu pocítilo nejméně 5 milionů lidí. Fi-
lipíny ročně zasáhne asi 20 silných bouří nebo tajfunů, obvykle 
v období dešťů, které trvá od června do října. Práce International 
Needs (IN; dříve I.N. Network) tajfunem zasažena nebyla, pro-
tože se na tomto ostrově nenachází.
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Nový ředitel
V IN Filipíny probíhaly zásadní změny už rok a půl. Vznikla 
nová správní rada a celou práci řídil prozatímní výkonný ředi-
tel Julio Concepcion. Jeho úkolem bylo zhodnotit dosavadní 
struktury organizace a pokusit se je přepracovat. Nyní se po víc 
než roce vrátil ke své původní práci. Správní rada IN Filipíny 
zvolila nového ředitele, kterým se stal Jesus Jones Dixon. Jones 
má vysokoškolské právnické vzdělání a bohaté zkušenosti z práce 
v podobné organizaci. S manželkou mají 2 děti.

Z dálkové adopce na Filipínách
Díky IN nyní dostává plnou podporu 629 filipínských dětí. Dva-
cet devět z nich chodí na vysokou školu. Mini-knihovny využívá 
267 dětí, které jsou v programu podpory, a dalších 85 dětí, které 
podporované nejsou. V mini-knihovnách jsou k dispozici různé 
studijní pomůcky, internet a je to dobré místo pro různé akce. 
IN Filipíny poskytla stomatologickou péči pro 79 dospělých a 25 
dětí v oblasti Balubad.
Ředitel IN Filipíny vypráví: „Během tohoto období jsme navští-
vili 188 dětí ve školách, abychom viděli, jak prospívají ve škole. 
Dalších 75 rodin jsme navštívili v jejich domovech. S 632 rodiči 
jsme hovořili o tom, co vše obsahuje či má obsahovat naše pod-
pora v rámci programu Dálková adopce PLUS®. Chtěli jsme se 
ujistit, co děti a rodiny potřebují, aby mohly děti studovat. Val-
ného shromáždění a vánoční slavnosti se zúčastnilo 667 dětí.“

Exkurze pro děti
IN Filipíny poprvé v historii zorganizovala exkurzi pro děti ve 
města Carigara na ostrově Leyte (je to chudá venkovská oblast). 
Děti hrály venkovní hry, prošly se po golfovém hřišti, nejdelším 
mostu Filipín, historickém parku Mc Arthur a po pláži. Byl to 
pro ně nezapomenutelný zážitek.
Na exkurzi jely také děti ze slumu Olandes na předměstí města 
Marikina. Cílem byla největší zoologická zahrada v Asii, Avilon 
Zoo, kde je asi 3000 zvířat. Děti z města Santa Rosa jely do Kou-
zelného království, což je něco jako naše pouť.

Vánoční slavnost na Filipínách
Měli jsme radost, že v době, kdy slavíme narození Ježíše Krista, 
dostalo 669 dětí jako dárek tašku s potravinami. Nové oblečení 
na oslavy Vánoc si mohlo koupit 659 dětí. Cílem bylo, aby děti 
měly dobré a reprezentativní oblečení, aby se na školních vánoč-
ních akcích necítily špatně jen proto, že nemají vhodné oblečení.

Rodina Nathaniele je nadšená podporou českých dárců
Ředitel nadace, Petr Horáček, byl v říjnu 2012 v Londýně, kde 
probíhal kongres naší mezinárodní partnerské organizace IN. Se-
šlo se tam asi 30 delegátů všech členských zemí. Petra Horáčka 
oslovila delegátka z Nového Zélandu s tím, že když byla nedávno 
na Filipínách, dala se do řeči s jednou místní paní (na fotografii).
Když tato žena z Filipín zjistila, že delegátka je z IN, s velkým 
nadšením jí začala vykládat, že její syn je podporován dárci z ČR 
právě přes tuto organizaci. Jmenuje se Nathaniel Abustan. Žena 
jí opakovaně děkovala prostě proto, že i ona je spojená s touto 

organizací. Je velmi povzbudivé, jak ta rodina spontánně reago-
vala na setkání s někým z IN. Novozélandská delegátka si rodinu 
vyfotografovala a díky tomu můžete fotografii vidět i Vy.
Rodina Nathaniele žije v malém městě Magdalena nedaleko je-
zera Laguna de Bay na ostrově Luzon, asi 45 km jihových. od 
hl. města Manily. Nathaniel má dva bratry a sestru. Jejich otec 
si vydělává drobným farmařením, matka je v domácnosti. Níz-
ký příjem rodiny nestačí na vzdělání dětí. Nathaniel by se rád 
stal vojákem. Teď je v 6. třídě a dárce ho podporuje od r. 2010.

Ze zpráv křesťanských pracovníků

Vesničanům rozdávali boty
Kazatel Francisco Bonito se svými přáteli organizovali rozdávání 
dárků a bot v horských vesnicích. V říjnu se uskutečnila oslava 
9. výročí založení křesťanského společenství v Tanglaw. Přišlo 
600 lidí a na programu byly písně, hudba nebo tanec, který vy-
cházel z prastarého příběhu z Bible o pádu Jericha.

Záchodové mísy jako vzácný dar
Pan Francisco Bonito píše: „Mému kolegovi se podařilo oslovit 
ostrovní komunitu lidí, ke které se dá dostat pouze lodí nebo 
přibližně hodinovou chůzí. Jedná se asi o 30 rodin, které mají 

Noví věřící se nechávají křtít.

Nathaniel (vpravo) se svou matkou a sestrou.
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Ujměte se Vaibhava a Vikase

Vaibhav Rana
Osmák Vaibhav Rana z Indie na své dárce 
čeká už od listopadu 2011. Má tři sourozen-
ce. Jejich otec pracuje jako dělník a vydělává 
velmi málo peněz. Příjem nestačí na vzdělá-
ní dětí. Rodina je křesťanská, indické národ-
nosti. Vaibhavovi jde ve škole hindština. Rád 

velký zájem o křesťanství. Je to velmi chudá komunita. Mimo 
jiné jsme vnímali jako velký hygienický problém, že nemají ani 
toaletu. Při další návštěvě jim plánujeme darovat záchodové mísy 
a vybavit jejich společné toalety.“

Pomáhají vzdělávat dospělé
Kazatel Joselito Apoya ve své zprávě píše o dospělých studentech, 
které vyučuje jeho žena. Tito lidé nedokončili základní nebo 
střední školu a nyní si chtějí vzdělání doplnit. V současnosti mají 
34 studentů a chystají se na příchod nové skupiny. Budou jim 
s ní pomáhat i stávající studenti. 
Tento kazatel se stará o několik křesťanských sborů. Díky mo-
torce, na kterou v jeho církvi vybrali peníze, mezi nimi může 
pohodlně cestovat. Některé sbory hledají možnosti, jak získat 
pozemek a postavit budovu, nejen pro svá shromáždění, ale i pro 
praktickou pomoc lidem – například centrum pro děti. Na léto 
také chystají prázdninové biblické vzdělávací programy na 4 růz-
ných místech.

Křesťané pomáhají svému okolí i prakticky
Kazatel Alfredo Capus i kazatelka Gloria Gois slavili ve svých 
sborech výročí založení a vzpomínali na skromné začátky. Al-

fredo se zmiňuje o dalších malých skupinkách věřících v okolí, 
z nichž mohou vzniknout nové sbory. Spolu s tímto rozvojem 
duchovní práce přichází také sociální praktická pomoc lidem 
v těchto oblastech.

Lidé na Filipínách se scházejí ke studiu Bible.

Z INDIE

Vánoce pro děti v Dehradunu
Vánoční slavnost s dárky v International Needs (IN; dříve I.N. 
Network) v Dehradunu se uskutečnila 26. ledna 2013. Přišlo 
150 lidí – dětí a rodičů. Děti předvedly nepálské a indické tance. 
Po krátkém programu se rozdávaly dárky. Každý dostal balíček, 
ve kterém byla deka, povlečení na postel a na polštář, sušené 
ovoce, čerstvé ovoce (banány, pomeranče) a sušenky. Děti měly 
z dárků velkou radost. Těší nás, že jste se mnozí zapojili a pod-
pořili nákup dárků. Jedním z témat Vánoční sbírky 2012 byla 
deka nebo povlečení na postel pro indické děti.

Děti se svými dárky.

Tak vypadá „ložnice“ mnohých rodin v Dehradunu.
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Z NEPÁLU

Politický chaos v Nepálu trvá
Snahy o vytvoření první nepálské ústavy trvají už pátý rok a do-
posud vždy skončily fiaskem. V květnu 2012 bylo proto rozpuš-
těno Ústavodárné shromáždění a k volbě nového dojde v květnu 
nebo červnu 2013. Jednání o termínu voleb komplikují maoisté, 
kteří tvoří opozici. Vznáší různé požadavky a vyvolávají násil-
nosti. Nepál nyní povede prozatímní vláda v čele s předsedou 
Nejvyššího soudu. 
Zdroj: www.pressexpress.eu

Nepálské děti děkují za vánoční dárky 
Vánoční slavnosti s rozdáváním dárků se v organizaci Internatio-
nal Needs (IN; dříve I.N. Network) zúčastnilo 418 dětí a rodičů. 
Děti z programu Dálková adopce PLUS®, které na slavnost ne-
mohly přijít, dostanou dárky od svých koordinátorů. 
Dárkový balíček obsahoval 1 pár vlněných rukavic, školní batoh, 
vlněnou čepici a pár vlněných bačkor. Ke konci slavnosti přichá-
zeli dopředu různí lidé a vyjadřovali svou vděčnost za dárky a za 
podporu, která jim nebo jejich dětem umožňuje studovat. Na 
konci slavnosti si všichni užili společný oběd.

Anurag se stal bakalářem
Anurag Thapa Chhetri je jedním z prvních podporovaných dětí 
v historii naší nadace. Dárci z ČR ho podporovali od roku 1998 
do r. 2012.
Jeho otec o něm v roce 1998 napsal: „Anurag je velmi chytré dítě. 
Je upřímný a spolehlivý. Chce se stát velkým mužem. Nemohu 

si dovolit poslat do školy všechny své děti, proto prosím o pod-
poru Anuraga.“ V rodině byly ještě další tři děti a otec pracoval 
jako kazatel v církvi. Díky podpoře dárce z ČR mohl Anurag 
vystudovat a koncem roku 2012 získal titul bakaláře ekonomiky.
Citujeme z posledního dopisu od Anuraga:

„Chci Vám poděkovat za Vaši podporu od 
mého základního studia až k promoci. Jen 
díky Vaší péči si mohla moje rodina dovolit 
nechat mě studovat tak dlouho a bez vět-
ších problémů. Mohli jsme vždy včas zapla-
tit školní poplatky, kupovat učebnice a další 
pomůcky potřebné ke studiu. Bez Vaší pod-
pory bych nedosáhl na vyšší studium a mé sny by byly ztraceny. 
Srdečně Vám děkuji za Vaši podporu, péči, lásku a zájem o mě 
a moje studium.“

Studenti biblických škol z Nepálu

Chtějí říct lidem, že je Bůh hledá
Bůh chce, aby se o něm dověděli všichni lidé. Nikdo ho nemusí 
složitě hledat, naopak Bůh hledá lidi sám. I Vy se můžete podílet 
na tom, aby se o Bohu doslechli i ve vzdáleném Nepálu. Prosím, 
podpořte tyto studentky, které hledají dárce:

Sarita Devi Nepali 
Sarita Devi pochází z původně hinduistické 
rodiny. Je nepálské národnosti. Když jí bylo 5 
let, její matka těžce onemocněla. Přišli k nim 
křesťané, kteří se za matku modlili a sdíle-
li s rodinou Boží slovo. Matka se uzdravila 
a rodina přijala Ježíše jako Spasitele. Sarita 
Devi byla pokřtěna. Chodila do církve a rost-
la v poznání Pána Boha. Začala studovat teologickou univerzitu, 
kde navštěvuje přípravný ročník. Studium dokončí v roce 2016.

Bishnumaya Bishwakarma 
Bishnumaya má 2 mladší bratry a sestru. Vy-
rostla v hinduistické rodině a je nepálské ná-
rodnosti. Když byla v 9. třídě, jejich soused, 
pastor, jim vyprávěl o Bohu. Bishnumaya 
uvěřila v Ježíše a přijala ho jako svého Spa-
sitele. Rodina i sousedé ji kvůli víře utlačo-

Tyto věci byly obsahem vánočních dárků v Nepálu.

hraje fotbal a čte. Ve škole se mu daří a až dostuduje 10. třídu 
základní školy, bude jistě pokračovat na dvouleté střední škole. 
Prosím ujměte se ho.
Vaibhav už našel dárce poloviční podpory. Hledáme tedy dárce 
zbývajících 310 Kč měsíčně.
 
Vikas Thapa Magar
Vikas má dva sourozence. Otec pracuje jako zahradník, mat-
ka nedávno opustila rodinu kvůli jinému muži. Otcův příjem 

nestačí na vzdělání dětí. Rodina žije v jedné 
místnosti, obydlí je z cihel a má plechovou 
střechu. Rodina je nepálské národnosti. Vi-
kas pomáhá doma uklízet a nosit vodu. Ve 
škole má rád matematiku. Chodí také do 8. 
třídy.

K dálkové adopci těchto chlapců se můžete přihlásit na našich 
internetových stránkách:  
www.incz.info/deti-ze-severni-indie.htm. 
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vali. Začala se za tuto situaci modlit a po nějakém čase jí rodina 
dovolila chodit do církve. Nyní chodí do přípravného ročníku 
teologické univerzity, kterou dokončí v roce 2016. 

K jejich podpoře se můžete přihlásit na internetových stránkách 
www.incz.info/04-02-01.htm. 
Je vůbec studium teologie pro nepálské ženy?
Nicanor Tamang, bývalý ředitel IN Nepál, napsal v únoru 2007:

„Nepálské ženy se pomalu, ale jistě stávají plnohodnotnými a pří-
nosnými členy společnosti a působí ve všech oblastech života. 
Mým velkým přáním je, abychom v souladu s Božím slovem dali 
našim ženám křídla, aby se mohly aktivněji zapojovat ve společen-
ství křesťanů. Zároveň vím, že čas od času hledáme, jak porozumět 
těm místům, kde se zdá, že Písmo mluví o omezení role žen zejmé-
na v oblasti veřejného sborového života. Pokoušíme se s tímto pro-
blémem vyrovnat co nejjednodušším způsobem, tj. vidět na prv-
ním místě, co všechno skutečně Bible říká a proč to bylo napsáno.  
Musíme také brát v potaz, že polovina lidstva na zemi jsou ženy. 
Ženy tvoří všude na světě více než polovinu církve a je jedině 
správné vycházet vstříc jejich potřebám, jak jen to je možné.“
Když nějaká studentka dokončí biblickou školu, s největší prav-
děpodobností potom pracuje ve své církvi v Nepálu (případně 
v nepálsky mluvící oblasti v severní Indii). Může sloužit jako uči-
telka v nedělní škole nebo v různých službách určených pro ženy. 
Na to se právě studiem připravují. 

Z dopisu studentky Bhabisary
Přinášíme Vám úryvek z dopisu jedné bývalé studentky, jmenuje 
se Bhabisara Nepal:
 „Ze studia o Bohu a z teologie, která jde do hloubky, jsem oprav-
du nadšená. Do školy jsem zatím mohla chodit bez přestání a ni-
kdy jsem nechyběla. Věřím, že to je také díky Vašim modlitbám. 
V tomto roce jsou před námi obtížné chvíle, protože máme pět 
předmětů společných se studenty posledního ročníku. Já jsem 
teď ve druhém. Udělám, co bude v mých silách, abych dosáhla 
co nejlepšího hodnocení.
30. dubna jsem odjela do Nepálu na letní prázdniny. Během nich 
jsem se podílela na programech pro veřejnost a na shromáždění 
věřících. Dostala jsem báječnou možnost mít krátká kázání ve 

shromáždění žen, mladých, při domácích skupinkách a na neděl-
ní škole. Měla jsem spoustu práce se službou a navštěvováním vě-
řících. Můj kazatel mě vzal na všechna modlitební setkání a měla 
jsem velkou radost ze setkání s lidmi, kteří se za mě modlí. Byla 
jsem šťastná, že jsem se s nimi mohla vidět. V mém sboru jsme 
měli také duchovní soustředění; my všichni mladí jsme vyšli 
brzy ráno a až do večera jsme v okolních vesnicích hovořili s lid-
mi o Boží lásce. Mnoho lidí mělo možnost přijmout Boží slovo. 
Strávila jsem také čas se svou rodinou. Byla to báječná příležitost 
sloužit v mém domově.“

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Nepálští křesťanští pracovníci se neustále pohybují mezi svými 
lidmi, navštěvují různá místa i vesnice. Přinášejí duchovní osvě-
tu – slovem, modlitbou i praktickou pomocí. Lidé se na ně ob-
racejí o pomoc, když je sužují rozličná trápení, související patr-
ně s tradičními pověrečnými rituály a mýty, kterým je většinová 
společnost propadlá. Modlitby křesťanů často způsobí uzdravení, 
jindy dramatická osvobození od zlých duchů, jejichž působení je 
někdy v životech vesničanů velmi zřetelné. Často se křesťané an-
gažují i prakticky. Jedné rodině pomohli zaplatit léčbu v nemoc-
nici. Přestože nemocná žena po nějaké době zemřela, rodina si 
pomoci velmi váží a začala se vážně zajímat o křesťanství. Místní 
koordinátor pan Dilliram Basnet dodává: „Mnozí Nepálci berou 
Krista jen jako někoho, kdo uzdraví. Ale mnozí začínají chápat, 
že Kristus může člověku přinést ještě mnohem více.“
Ze zpráv nepálských partnerů vybíráme:

Osvěta a sbírka pro sirotky
Paní Jas Maya Subba hovoří o tom, že v některých vesnicích a ob-
lastech se jim dostává přijetí, jinde jsou terčem pomluv a nepřá-
telství jako ti, kdo se vzdálili tradičnímu hinduistickému pojetí 
světa. 
Přesto se nevzdávají. Mnozí lidé si váží jejich práce kvůli praktic-
kým sociálním aktivitám. Patří sem například preventivní vzdělá-
vací semináře s tématy jako hygiena, rizika spojená s nevázaným 
životem, výchova k rodičovství. 
V období Vánoc uspořádala paní Subba se svými věřícími přáteli 
vánoční programy na 12 různých místech. Lidé si jejich práce 
váží. Ve své církvi také uspořádali mimořádné sbírky pro sirotky. 
Každý z 35 sirotků v blízkém sirotčinci dostal teplou přikrývku, 
měli společný vzdělávací i zábavný program s dobrou večeří na 
závěr. Všichni včetně personálu později přišli do jejich církve na 
vánoční program, kterého se zúčastnilo celkem 400 lidí. 

Po modlitbě se všem daří lépe
Paní Mary Lama Tamang zažila dramatickou událost. Jistá ro-
dina naléhavě prosila věřící o modlitby, protože členové rodiny 
i domácí zvířata trpěla podivnými záchvaty, které způsobují zlí 
duchové. Když se křesťané modlili, byly slyšet děsivé hlasy, kte-
ré po nějaké chvíli utichly. Rodině i domácím zvířatům se od té 
doby začalo dařit čím dál lépe a potíže ustaly. 

Bývalý narkoman kazatelem
Pan Bipin Shresta, kdysi narkoman a násilník, se již po mno-
ho let neúnavně věnuje práci kazatele a duchovního pracovníka. 

Setkání nepálských žen.
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ZE SRÍ LANKY
Občanská válka proti Tamilským tygrům byla ukončena po 26 
letech bojů teprve v roce 2009. Vztah mezi většinovými Sinhál-
ci a menšinovými Tamily je stále napjatý. Kořeny konfliktu jsou 
staré stovky let. Organizace Tamilští tygři se snažila na severu 
a východě srílanského ostrova vytvořit samostatný stát. Podpo-
rované děti žijí na jihu Srí Lanky, kde boje neprobíhaly.

Nová ředitelka
International Needs (IN; dříve I.N. Network) na Srí Lance pro-
chází velkou změnou. Dlouholetá ředitelka Cynthia Devadason 
odchází do důchodu a nahrazuje ji paní Rachel Perera. Cynthia 
působila v IN 37 let a byla silnou vedoucí osobností a vizionář-
kou. Rachel Perera má dlouholeté zkušenosti s prací pro vládu 
i v nevládních organizacích, zejména v různých humanitárních 
projektech. S manželem mají 3 děti.

Ze zpráv křesťanských pracovníků

Nová práce mezi ženami s malými dětmi
IN Srí Lanka uspořádala vzdělávací seminář pro 25 matek s ma-
lými dětmi a batolaty. Zdravotní sestra z křesťanské kliniky v Co-
lombu ženám vysvětlila principy správné výživy a mluvila o dal-
ších tématech:

 – důležitost vitamínů a proteinů v každodenním jídle pro 
zdravé tělo,

 – správná příprava zeleniny,
 – všeobecná hygiena při přípravě jídla a při jídle.

Poté se ženy rozdělily do skupin, vytvářely teoretický vyvážený 
jídelníček a pak o tom v celé skupině mluvily. Toto téma je velmi 
zaujalo a měly mnoho otázek. Se zdravotní sestrou také mohly 
osobně konzultovat zdraví a prospívání svých dětí. Tyto matky 
opravdu toužily po vědomostech a chtěly vědět víc a víc o tom, 
jak se dobře postarat o své děti.

Děti během programu dostaly sklenici mléka a sušenky. Matky 
dostaly plastovou láhev a hrnečky pro děti včetně instrukcí, jak 
s obojím zacházet a jak to udržet v čistotě.

Koordinátorka Rebecca, která program spoluorganizovala, vy-
práví o ženách:

„Geetha je 21letá žena a má půlročního chlapce. Když jsem jí při 
programu předávala dárky, s pláčem mi řekla, že čeká druhé dítě, 
které neplánovala. Její manžel je obyčejný zedník s malým a ne-
pravidelným příjmem. Druhé dítě kvůli finančním problémům 
nechtěli. Řekla, že to dítě, které čeká, byla nehoda, a stále pla-
kala. Řekla jsem jí, že Bůh si nemyslí, že tohle dítě je „nehoda“, 
i když je ta situace těžká. Povzbudila jsem ji, aby o sebe pečova-
la, protože je to důležité pro ni i pro miminko. Začala se přes 
slzy usmívat. Dala jsem jí navíc sušené mléko a uvědomila jsem 
si, v jakém nepohodlí tyto ženy musí žít. Často se potřebují jen 
svěřit s tím, co je tak tíží.

Často využívá možnosti promítání křesťanských filmů. Cestuje 
od vesnici k vesnici a v minulém čtvrtletí promítal na 5 místech. 
Také v jeho církvi mnozí lidé s radostí přišli na vánoční slavnosti. 

Uzdravení v Nepálu
Paní Dambar Kumari Thapa píše: „Jedna žena byla 12 let ne-
mocná. Navštívila doktory a čarodějníky, ale pevné zdraví jí to 
nevrátilo. Ze zpráv lékařů bylo patrné, že si nevědí rady. Řekli 
jsme jí o Ježíši Kristu a ona s námi o všem velmi diskutovala. 
Nakonec přijala Krista za svého Spasitele. Nyní je díky své víře 
uzdravena.“

Bipin Shresta navštěvuje křesťany.

Program pro ženy s malými dětmi.
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Lepší výsledky než ve státních školách
V programu Dálková adopce PLUS® organizace International 
Needs (IN; dříve I.N. Network) v Ugandě se loni vzdělávalo 
3530 dětí. Umožnila to mimo jiné nově otevřená vlastní školní 
budova se třemi třídami. Další budovy mají vzniknout v bu-
doucnu. 
Vzdělávání podporované prostřednictvím IN Uganda se těší 
velké stabilitě. Jen 3 % dětí ze škol provozovaných IN Ugan-
da nebo z partnerských křesťanských škol nedokončila základní 
školní vzdělání. Ve veřejném školství je to až 70 % (podle údajů 
ugandského ministerstva pro vzdělávání), což představuje tíživý 
problém. 
I školní výsledky dávají důvod k radosti, protože 99 % dětí první-
ho stupně ZŠ ve školách IN Uganda úspěšně složilo postupovou 
zkoušku do druhého stupně. Ve státním školství je srovnatelná 
úspěšnost 86 %. 

Zdravotní středisko před rozšířením
IN Uganda poskytuje dětem v programu Dálková adopce PLUS® 
zdravotní péči ve vlastních zařízeních. Dostupná zdravotní péče 
je zde určena také ostatním dětem i dospělým z přilehlých oblas-
tí. Je to důležitá a potřebná součást praktické služby. Proto bylo 
možné za pomoci světových partnerů IN provést významné roz-
šíření zdravotního střediska v Makonge o další 4 bloky. 

Proměna Davida Sembwy
Pětadvacetiletý David v prosinci 2012 úspěšně absolvoval studi-
um v oboru sociální práce. Svůj úspěch přisuzuje tomu, že mohl 
být kdysi zařazen do programu podpory vzdělání dětí v IN Ugan-
da. Úplně to změnilo jeho život. 
V dětství Davida opustili oba rodiče. Poté, co se rozešli, nejprve 
žil u přítele své matky a později u své babičky. Svého biologic-
kého otce nikdy nepoznal a svou matku neviděl od svých 4 let.
Přesto, že David byl docela dobrým žákem, původně dokončil 
jen základní školu. Během posledních dvou ročníků základní 

školy si na školní poplatky přivydě-
lával prací v lomu a zahradničením. 
Byl nadšeným studentem. Byl ocho-
ten tvrdě pracovat a současně chodit 
8 km denně do školy, aby získal kva-
litní vzdělání.
Po sedmileté základní škole se Da-
vid pokoušel získat peníze na to, aby 
mohl studovat na střední škole. To 
se mu ale nepodařilo, protože stře-
doškolské studium je mnohem ná-
kladnější. V té době žil u své babičky. Jeho strýcové ho poslali 
do dílny, aby se naučil truhlářskému řemeslu. Tak si nejen osvo-
jil nové dovednosti, ale také si vydělal nějaké peníze a mohl si 
dovolit to, co bylo dříve nemožné, a splnit si tak svá přání. Stále 
však neměl snadný život. 
Právě v době, kdy to nejvíce potřeboval, se David setkal s pra-
covníky IN Uganda, kterým vyprávěl svůj životní příběh. David 
se pak dostal do programu podpory. V roce 2004 získal dárce 
přes pobočku IN na Novém Zélandu. Díky podpoře svého dár-
ce mohl David začít studovat a nakonec získat diplom, aniž by 
musel mít obavy o placení školného. 
David říká: „Při spolupráci s IN jsem poprvé cítil, že se o mě 
někdo zajímá. Tato organizace pro nás pořádala setkání, kterých 
jsem se rád účastnil. Skrze ně jsem získal nové životní zkušenosti, 
které mi pomohly stát se tím, kým jsem. Neměl jsem rodiče, kteří 
by mi mohli dát rady do života. A tak děkuji všem pracovníkům, 
že zde byli pro mě. Byl jsem úspěšný jen proto, že se o mě někdo 
zajímal a že mu záleželo na tom, abych měl lepší budoucnost. 
Také jsem díky vlivu pracovníků IN mohl více zakotvit ve víře. 
Děkuji za to, že můj život dostal smysl.“ 
V  současné době David pracuje v  elektrárenské společnosti 
UMEME jako vedoucí pracovník zákaznického centra. Ve svém 
volném čase pracuje jako dobrovolník ve WATOTO (letniční 
církev), kde slouží mezi dětmi a učí je různým dovednostem. 
Touží být nápomocný při uzdravování dětí a národa. Je šťastný 
a pevně zakotvený.

Z UGANDY

Ještě než program skončil, přišla za mnou další mladá žena 
jménem Priya. Ptala se, jestli nemám ještě sušené mléko. Byla 
v 6. měsíci těhotenství, ačkoliv to skoro nebylo poznat. Její man-
žel je alkoholik a z jeho příjmu nezbývá skoro nic ani pro jejich 
roční holčičku. Proto si Priya vydělává jako poslíček a přenáší 
různé těžké náklady.“

Na programy pro děti přišlo mnohem víc dětí
Srílanský pracovník Timothy informuje: „V několika křesťan-
ských sborech jsme pomáhali s oslavou dne dětí. Jako obvykle 
jsme zorganizovali klaunovské představení, kouzelnické triky, hry 
a ruční práce. Na závěr děti dostaly balónky a popcorn. Všech-
ny to moc bavilo. Během tří dnů jsme zorganizovali dětský den 
pro 155 dětí.

Při jedné akci pro děti jsme naplánovali jídlo pro 175 dětí, ale 
přišlo jich 250. Dost jsme se báli, že jídlo nevystačí. Řekl jsem 
našim dobrovolníkům, aby se modlili k Bohu, aby to jídlo mohlo 
dětem posloužit. Nakonec se všechny děti najedly dosyta, také 
všichni dobrovolníci a rodiče a ještě něco zbylo.“
Toto je poslední zpráva od Timothyho, kterého jste znali po řadu 
let. Timothy rozvinul svou práci do té míry, že nyní pracuje pod 
hlavičkou vlastní organizace a pomáhá s pořádáním dětských 
programů po celé zemi. Jsme smutní z toho, že s ním nadále 
nejsme v přímém kontaktu, ale máme radost, že díky naší or-
ganizaci a podpoře dárců z ČR mohla vzniknout silná a výrazná 
služba, která přesahuje hranice naší organizace.
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PROGRAM ZDRAVÁ MLÁDEŽ v ČR

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

Program Zdravá mládež letos vstupuje do 15. roku exi-
stence. V programu podporujeme 17 lektorů z celé ČR, 
kteří přednášejí na českých školách na etická témata. Od 
vzniku jsme na tento program poskytli téměř 19 milio-
nů Kč. Dalších 21 lektorů, které jsme podpořili dříve, už 
nyní v našem programu není.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
V roce 2012 se tým čtrnácti křesťanských pracovníků IN Uganda 
rozšířil o jednoho nového. Naše partnerská pobočka na Sloven-
sku totiž následovala příklad naší nadace a zahájila malý pro-
gram „Adopcia na diaľku PLUS“ do Ugandy. Spolu s podporou 
vzdělání dětí nyní podporují také jednoho z těchto pracovníků 
(z ČR podporujeme 4). 
Zprávy ze služby těchto prostých lidí jsou jen stručné a dýchá 
z nich usilovná aktivita. Každý z nich má na starost několik míst-
ních křesťanských společenství, mezi nimiž se dopravuje pěšky, 
na kole či v lepším případě na motocyklu. Další z nich pracují 

na založení nových místních společenství. Tito lidé organizují 
modlitební setkání, zakládají programy pro ženy, vyučují bib-
lickým pravdám, pořádají shromáždění, kam jsou zváni všich-
ni. Mezi mladými lidmi vznikají skupinky nadšených věřících. 
Jednotlivci či rodiny mění svůj životní styl a opouštějí nezdravé 
návyky a pověry. 
Naši partneři v IN Uganda nás zároveň upozorňují, že přímo 
v oblasti Buikwe, kde probíhají naše hlavní programy, jsou rov-
něž centra neblahých fenoménů: čarodějnictví, zaříkávání, uctí-
vání duchů. Temný vliv tradičních kultů je ve stálém napětí se 
vším, co přinášejí programy IN. Přesto se smíme radovat z toho, 
co se IN daří dosahovat.

Tým lektorů a rozšíření v roce 2013
Na internetových stránkách www.incz.info/lektori.htm najdete 
všechny lektory, které nyní podporujeme. Každý z nich má také 
svou stránku, kde se o něm dočtete více.
Lektor podporovaný naší nadací není v současné době v Karlo-
varském a Olomouckém kraji a v kraji Vysočina. 
Od září však plánujeme podpořit dvě lektorky v Olomouckém 
kraji: 

 – Erika Pluskalová, projekt Nová generace, působiště Pro-
stějov a Olomouc;

 – Drahoslava Stehlíková, DiS., o. s. LANO, Nový Malín 
(okres Šumperk).

Rovněž od září podpoříme další lektorku pro jižní Čechy:
 – Monika Slunečková, Mezinárodní křesťanské velvysla-

nectví Jeruzalém, česká pobočka (ICEJ); působiště České  
Budějovice.

Co vykonaly Vaše dary v roce 2012

Co vykonaly Vaše dary v roce 2012

V roce 2012 nám dárci z ČR přispěli na přednáškovou práci na 
českých školách celkem 1 385 025 Kč! Mnohokrát Vám děkujeme 
a jsme Vám všem vděční! Díky Vám byl loni program Zdravá mládež 
opět financován větším podílem (59,87 %) z ČR než ze zahraničí.  
Lektoři mají nádhernou příležitost denně hovořit s mladými lid-
mi na českých školách o tom, na čem v životě skutečně záleží. 
Naše finanční podpora umožňuje lektorům, aby se této službě 
věnovali na částečný či plný úvazek. 
V r. 2012 jsme na podporu této práce dali více než 2,2 milionu 
Kč. V minulém roce přibylo 7 lektorů, kteří s přednáškami začali 
až v průběhu roku. Na podpoře některých lektorů se s námi loni 
částečně podílela F-nadace.
Děkujeme Vám všem, kteří se svými dary podílíte na změně a du-
chovním uzdravení našich mladých lidí.

V Česku je nejvíc případů HIV od roku 1985
Nejnovější alarmující zpráva z české Národní referenční labora-
toře pro AIDS ukazuje, jak moc je zapotřebí preventivní práce 
mezi mladými: v ČR loni přibylo nejvíce nových případů HIV 
infekce od roku 1985, kdy se s vyšetřováním začalo. S počtem 
212 nových infekcí už naše země nepatří mezi státy s nejnižším 
výskytem HIV v Evropě. Výskyt infekce HIV u nás dlouhodobě 
výrazně stoupá.

2012 2011
Oslovených studentů 41 038 28 760
Uskutečněných přednášek 1 835 1 315
Počet lektorů 17 10
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„82 % Čechů nebere HIV jako hrozbu. Lidé opravdu přestali mít 
strach,“ říká Miroslav Hlavatý, tajemník České společnosti AIDS 
pomoc. „Ale lidé stále umírají. Jen za měsíc září (2012) to byli 
čtyři lidi, dva kluci a dvě děvčata.“
Zdroj: idnes.cz

Podpořte program Zdravá mládež
Každých 500 Kč darů znamená 20-25 mladých lidí, kteří budou 
osloveni lektory. Investujte s námi do mladé generace! 
Prosím pošlete příspěvek na náš účet č. 139513054/2700 
u UniCredit Bank Liberec s variabilním symbolem 350. Bude-
me rádi, když nám také sdělíte své kontaktní údaje.
Naším cílem pro rok 2013 je získat od Vás, dárců z ČR, cel-
kem 675 000 Kč. Pak bychom měli být schopni trvale udržet 
a rozvíjet přednášky i do budoucna. Na grafu na internetových 
stránkách (v části Podpořte program, www.incz.info/19.htm) se 
můžete podívat, jak blízko jsme k tomuto cíli.
Podrobné informace o programu Zdravá mládež Vám poskytne 
Petr Horáček, tel. 732 373 573, e-mail: incz@incz.info.

Reportáže z přednášek našich lektorů
V loňském roce jsme navštívili všechny podporované lektory. Re-
portáže z jejich přednášek i s fotografiemi si můžete prohlédnout 
na internetových stránkách (v sekci Z přednášek lektorů, 
www.incz.info/14-01.htm). 

Zvláštní grant z USA
Loňské rozšíření týmu lektorů pro nás bylo spojeno s velkou 
dávkou víry, že zajistíme potřebné finance. Je pro nás velkou ctí, 
že nás podpořila respektovaná americká nadace Maclellan Foun-
dation. V březnu 2013 jsme od ní obdrželi 240 000 Kč. Grant 
nám pomůže zvládnout finanční nápor, který je zvláště citelný 
v prvním roce podpory nových lektorů, než se nám zdaří rozvi-
nout přiměřený fundraising zde v ČR. 

Co chystáme?

Soustředění pro lektory
Tato tradiční a stále oblíbenější událost proběhne opět na po-
čátku školního roku: 3.–4. září 2013. Očekáváme milého hos-

ta: o některých etických otázkách bude vyučovat profesor Jan 
Sokol, známý m.j. jako kandidát v  prezidentských volbách 
v r. 2003. Spolupracoval též na ekumenickém překladu Bible.

Anglický jazykový kemp 
Plánujeme ho netradičně již v červnu v Litoměřicích. Tým Ame-
ričanů z Phoenixu vedený Patrickem Eville bude v ČR už pošes-
té. Většina aktivit bude probíhat odpoledne a večer. Během dne 
plánujeme některé aktivity přímo ve školách. 

Střípky z přednášek lektorů
Noví lektoři se postupně probíjeli více či méně obtížnými začátky 
své práce. Mladí lidé v naší zemi se obvykle těší dobrému zdra-
ví a dostávají kvalitní zdravotní péči. Ovšem nejeden odborník 
upozorňuje, že stav duše je součástí celého obrazu. Nebo jak říká 
klasik: je třeba, aby v zdravém těle byl zdravý duch. 
Nabízíme Vám opět střípky z krásné práce lektorů: 

Helena Komasová
Helena působí od září 2012 v Písku a širokém okolí. Vytvoři-
la nabídku půlročních systematických preventivních programů 
a školy si je velmi chválí. Helena píše: 

„Musím se s vámi podělit o velice krásnou zkušenost. Co jsem 
začala jezdit s programy na školy, bránila jsem se školám přímo 
u nás v Milevsku. Nikdy jsem je nekontaktovala. A pokud bych 
to udělala, nikdy by mě do škol nepozvali. Hlavně kvůli mému 
nepovedenému podnikání v minulosti. Proto jsem se tomu vyhý-
bala. Na konci září jsem si byla v naší knihovně půjčit knihy. Do-
cela jsem chvátala. Při mém rychlém výběru ke mně přišla paní 
knihovnice a řekla mi: ‚Cítím, že mi budete užitečná.‘ V mém 
spěchu jsem se bála, aby po mně nechtěla nějakou pomoc, pro-
tože bych ji musela odmítnout. Když viděla, jak jsem se vyděsila, 
rovnou se mě zeptala: ‚A kde vy pracujete?‘ Tak jsem jí to struč-
ně vysvětlila. Paní knihovnice poskočila radostí a povídala: ‚No 
to je ono. Nechcete udělat nějaký program i u nás v knihovně?‘ 
Ještě si ani nenapsala moje jméno (půjčuji si knihy na dceru) a už 
si psala mé volné termíny. Naplánovala besedy pro obě základní 
školy, co u nás v Milevsku jsou. Byla jsem z toho nervózní, ale 
brala jsem to jako zásah shůry. První besedy proběhly 18. října. 
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Komické bylo, že paní učitelky vůbec nevěděly, kdo pro ně má 
ten program připravený. Když mne spatřily, neskrývaly nemilé 
překvapení. Ale nemohly už nic říci. Po programu byly zcela 
nadšené a ptaly se mne, zda mám další volné termíny. Je kouzel-
né, jak se mohou věci pod režií shůry změnit. Po besedách jsme 
s paní knihovnicí plánovaly další spolupráci…“

Radek Hejret
Radek je lektorem programu Zdravá mládež od srpna 2012. Pů-
sobí pod hlavičkou občanského sdružení Mezinárodní křesťanské 
velvyslanectví Jeruzalém, česká pobočka (ICEJ).

Vypráví o své práci:
„Dostalo se mi privilegia 
přednášet na akademické 
půdě. Konkrétně na Fakultě 
informatiky a managemen-
tu Univerzity Hradec Krá-
lové, kam jsme s pamětni-
cí holocaustu paní Martou 
Kottovou přijeli na pozvání 
studentky 2. ročníku. Ujal 
se nás velmi laskavý profe-
sor, pan docent Štýrský. Ten 

mi vyprávěl, že jako malý kluk viděl na nádraží v Hradci vykládat 
mrtvoly z otevřených vagonů, které jely z Osvětimi. Psal se le-
den 1945 a jemu bylo 8 let… Po mém eticko-historickém úvodu 
a emotivním vyprávění paní Marty nastala velmi plodná diskuse. 
Mnozí přítomní plakali. Vysokoškoláků se shromáždilo téměř 80.
Také chci zmínit veřejné shromáždění ‚Křišťálová noc‘ v Karlo-
vých Varech, které se konalo 11. listopadu za podpory místní 
židovské obce a mnoha místních křesťanů. Na tomto shromáždě-
ní vystoupila s židovskými písněmi naše rodinná kapela Hejret-
band. Já jsem pak přednášel o historických souvislostech vedou-
cích k tomuto největšímu protižidovskému pogromu. Sál kina 
Drahomíra v Karlových Varech byl zcela zaplněn posluchači.“

Karla Mihatschová 

Karla je lektorkou programu Zdravá mládež od srpna 2012 na 
Trutnovsku. Začátky její práce jsou někdy obtížné, ale povzbu-
divé jsou příběhy, jako je tento: 

„Tuto 9. třídu jsem viděla po několika měsících. Už loni jsem 
u nich měla 5 přednášek. 
Z předchozích hodin vím, že mají velké problémy s kázní. Doká-
ží hodinu úplně rozložit. Před naší přednáškou je doslova ‚seřvala‘ 
jedna paní učitelka za jejich chování. Poté ještě o přestávce přišla 
další vyšetřovat incident (někdo z kluků v předchozí hodině něco 
házel po jedné učitelce). Očividně hodně rozezlená opakovala, že 
tato třída se už pohybuje za hranicí všeho. 
V takové atmosféře jsme začínali – téma: rodina, problémy v ro-
dině, rozpad rodiny. Od začátku vnímala jen asi polovina žáků, 
ostatní měli hlasitou vlastní zábavu. Když jsem dávala otázky 
v diskuzi, s vážnou tváří odpovídali ironicky – např. štěstí rodiny 
stojí na penězích, nevadí nám, že se o nás rodiče nezajímají a ani 
my o ně, nechceme to změnit. 
Ke konci první hodiny se situace začala pomalu měnit. Žáci 
méně vyrušovali a soustředili se na hraní scének. V další hodině 
jsme ve skupinkách rozebírali různé situace, kdy se rodina roz-
padá a děti to těžce nesou. Žáci se rozpovídali, přinášeli zajíma-
vé postřehy, dokonale se dokázali vcítit do rolí, byli absolutně 
ukáznění. Překvapili některými názory – polovina je přesvědčená, 
že manželství má dnes ještě smysl (v porovnání s jinými třídami 
dobré skóre). Jeden z kluků, který na začátku vyrušoval, vážně 
prohlásil: ‚Já si myslím, že pokud se ti dva mají opravdu rádi, tak 
jejich vztah vydrží všechno.‘ A bylo vidět, že to tentokrát není 
legrace. Nakonec se horlivě pustili do tvoření koláží. Vytvořili 
plakátky, které opravdu měly myšlenku. Měli si vybrat, jestli 
budou tvořit na téma šťastná rodina, problémová rodina nebo 
rozpad rodiny. Všichni si vybrali šťastnou rodinu… a paní uči-
telka mi pošeptala, že většina s nich je z rodin rozpadlých. Ti, co 
na začátku hodinu ‚bořili‘, mi při loučení s úsměvem přáli hezký 
zbytek dne… Důležité je připojit, že jsem se před hodinami za 
průběh modlila a dávala vše Bohu do rukou.“

Pavel Kotouček
Pavel působí jako lektor programu Zdravá mládež od září 2012. 
Zázemí jeho práce tvoří o. s. Elim Letovice. Pavel začínal práci 

„na zelené louce“ a školy zpočátku reagovaly na nabídku předná-
šek rozpačitě. 

„Hned po Novém roce jsem se byl osobně připomenout ve ško-
lách, kde jsem v listopadu buď nezastihl ředitele, nebo mi řekli, 
že se nejdříve poradí, ‚co se mnou‘. V Boskovicích jsou tři základ-
ní školy, které vede jeden ředitel. Právě on mě před Vánocemi 
odmítl, protože naše organizace neskrývá své křesťanské kořeny. 
Nicméně mi slíbil, že mou nabídku přednese na poradě. Když 
jsem přišel později, stručně mi oznámil, že se na poradě dohodli, 
že nemají o přednášky zájem. Nenechal jsem se odradit, šel jsem 
se svou nabídkou na druhou ZŠ a tam mi pan zástupce řekl totéž. 
I přesto jsem vyrazil na třetí ZŠ a setkal jsem se s paní zástupky-
ní. Ta již věděla, co jsem zač, a s úsměvem ve tváři mi řekla: ‚My 
máme o Vaše programy zájem, určitě se domluvíme!‘ Při dalším 
rozhovoru jsem se dozvěděl, že má výborné zkušenosti s lidmi 
z našeho okruhu, z nichž některé zná. Po cestě domů jsem si 
s vděčností uvědomoval, jak důležité je být trpělivý a nenechat 
se odradit předchozími zkušenostmi. Když nemohu vejít hned 
‚hlavní bránou‘, stále je možné, že mě pustí ‚bočním vchodem‘, 
a to je taky moc důležité…“
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běhlo oblastní setkání metodiků prevence, tak prý mě a mou 
přednášku vychválili ‚do nebe‘. Druhý den mi zavolala preven-
tistka z další krnovské školy, že mají zájem o mou práci. Večer 
jsem poslal této a další škole svou nabídku. Ještě ten den mi paní 
preventistka volala znovu. Ředitel ji prý pověřil, ať se mnou oka-
mžitě domluví přednášky pro celou školu. Za 30 minut mi psali 
z té druhé školy, že tuto přednášku chtějí pro celou školu. 
Mám velkou radost z toho, že 
vytrvalost přináší ovoce. Když 
dnes vzpomenu na dobu, kdy 
na mě ve školách vrhali po-
hledy, jako bych byl terorista, 
nechce se mi věřit, že to byli 
tihle usměvaví lidé. Vyplývá 
mi z toho pouze jedno jedi-
né: Dveře se otevřely dokořán 
a není to moje zásluha…“

PODPORUJEME ČESKÉ NADCÍRKEVNÍ ORGANIZACE

Vánoční sbírka 2012
Vánoční sbírka 2012 proběhla od 26. 11. 2012 do 31. 1. 2013. 
Při této sbírce oslovujeme naše současné či minulé dárce, part-
nery i zájemce o naši činnost, abychom získali dary pro zvláštní 
potřeby.
Celkem jsme získali 109 085 Kč na tyto účely: 

 – ČR: program Zdravá mládež: 37 564 Kč na práci lektorů 
v českých školách; 

 – Nepál: dárky pro chudé děti z ulice: 31 530 Kč, což za-
platí dárkové balíčky pro 37 „dětí ulice“ a jejich rodiny 
z Káthmándú;

 – Filipíny: pomohli jsme a ještě pomůžeme: 2 800 Kč na 
přenosné ozvučení pro nedávno vzniklé společenství křes-
ťanů ve městě Quezon u Manily;

 – Srí Lanka: obrázková Bible pro děti: 8 340 Kč na 83 kní-
žek;

NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁŘE

Po nějakém čase, když školy zjistily, jaké jsou ve skutečnosti Pav-
lovy přednášky, se jeho kalendář zaplnil termíny…

Wladyslaw Motyka
Wladyslaw je lektorem programu Zdravá mládež od května 2012. 
Působí v oblasti Frýdku-Místku a Krnova. 

„Začal jsem sérii přednášek na ZŠ Žižkova v Krnově. Po dokon-
čení poslední přednášky na této škole jsem měl déle než hodinu 
rozhovor s vedením školy a preventistkou. Vyprávěli mi různé 
životní příběhy žáků a podivovali se nad tím, jak jsem se mnohdy 
během přednášky trefoval do konkrétních situací žáků.
Během přípravy jsem například vnímal, že mám do přednášky 
přidat obrázek miminka spícího s nožem v posteli. Byla to před-
náška o nebezpečích Facebooku, které obrázek výstižně předsta-
vuje. To jsem ale nevěděl, že jde o třídu, v níž jednu žačku zavraž-
dil o 6 let starší bratr právě nožem. Děvčata z té třídy jsou od té 
doby hodně uzavřená a přemýšlivá. Když jsem pak přirovnával 
rizika číhající na sociálních sítích k tomuto obrázku, měl jsem 
200% pozornost…
Jelikož se u mých přednášek vystřídalo postupně celé vedení ško-
ly i téměř všichni učitelé, všichni o tom mluvili. Když pak pro-

Českou evangelikální alianci (ČEA), Českou kancelář kurzů Alfa 
(ČKKA) a Křesťanskou misijní společnost (KMS) podporujeme 
i letos. 
Dary, které obdržíme pro příslušnou organizaci, jí poskytneme 
zdvojené až do vyčerpání ročního limitu. Zdvojnásobení darů 
poskytujeme z našeho nadačního jmění. Budeme ho provádět 
pouze do limitu, kdy celkový součet darů v roce dosáhne výše 
15 000 Kč pro každou z uvedených organizaci. 
Pokud je limit dosažen, další dary poskytneme již bez zdvojná-
sobení. 
Stav přijatých darů najdete na internetových stránkách v části 
Podpora KMS a ČEA (www.incz.info/podpora-kms-a-cea.htm) 
a Podpora Kurzů Alfa (www.incz.info/podpora-kurzu-alfa.htm).

Variabilní symboly k darům pro jednotlivé organizace najdete 
níže v části Variabilní symboly. Podpořte tyto organizace, které 
se mnoho let osvědčují užitečnou činností a poskytují důležité 
služby křesťanům nejrůznějších církví v naší zemi.

KMS
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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.

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 projek-
tu speciální.

Dary bez variabilního symbolu jsou zaúčtovány do Fondu roz-
voje Nadace Mezinárodní potřeby (var. symbol 201), o jehož 
použití rozhoduje správní rada.

 – Uganda: střecha pro dům učitelů: 13 126 Kč (asi 15 desek 
na zastřešení domku pro 4 učitele základní školy v Bui-
kwe);

 – Indie: deka nebo povlečení na postel: 15 725 Kč. Prostě-
radlo a 2 povlaky na polštář nebo deku dostalo díky dár-
cům z ČR 61 dětí.

Prostředky jsme už předali a poslouží k dobrému dílu. Všem, kdo 
přispěli, znovu děkujeme i touto cestou! Děkujeme Vám všem, 
kdo štědře dáváte své dary ve prospěch druhých.
Podrobnosti o sbírce najdete na www.incz.info/vanoce2012.htm. 

Prosba dárcům o kontakt
Prosíme dárce, kteří nám dali dar, ale nesdělili nám své 
kontaktní údaje, aby se nám ozvali nejlépe e-mailem na 
incz@incz.info.

Vážíme si Vašich darů. Pokud na Vás nemáme kontakt, nemůže-
me Vám poskytnout ani potvrzení darů pro snížení daně. 
Dárcům programu Zdravá mládež zasíláme 4x ročně zprávy 
z činnosti, které v plné podobě kvůli velmi osobnímu obsahu ni-

kde jinde nepublikujeme. Byli bychom proto rádi, kdybyste nám 
Vy, pro nás dosud „neznámí“ dárci, poskytli e-mailový kontakt, 
abyste mohli být i tímto způsobem účastni této krásné práce. 

Děkuje Vám dítě za něco, co jste neposlali?
Pokud Vám dítě ve své zprávě děkuje za předměty nebo peníze, 
které jste mu neposlali, je to proto, že ty věci dostalo od zahra-
niční pobočky IN. Tamní pracovníci vždy dětem a jejich rodi-
nám nakoupí nějaké zvláštní dárky k Vánocům nebo k ukončení 
školy. Někdy jim dají konkrétní věc (např. potraviny, oblečení, 
předměty potřebné pro rodinu nebo dítě), jindy zvláštní finanční 
příspěvek. Financují to z rezervních peněz nebo z peněz přímo 
určených na dárky (z tzv. dárkového fondu) a částečně i z pravi-
delné podpory pro děti. Dítě tyto dárky dostává jen díky tomu, že 
jste se rozhodli podporovat ho a ono díky Vám může být v pro-
gramu podpory. Proto Vám děkuje i za tyto dárky, které nedo-
stalo přímo od Vás. 

Přišla Vaše platba přišla na náš účet?
Máte-li zájem, můžete nám po odeslání platby poslat e-mail s do-
tazem. Odpovíme Vám. To, že jste nám poslali dar, zjistíme ob-
vykle druhý den.
Na to, že nám dárce pravidelné podpory nezaplatil, přijdeme až 
po několika týdnech. Dárci pak pošleme upomínku s termínem 
úhrady dlužné částky.

Připravujeme nový web
Už nějakou dobu pracujeme spolu s dobrovolníky na nových 
internetových stránkách. Věříme, že se podaří spustit je brzy. 
Můžete se těšit na nový vzhled i na nové informace a možnosti.

Dárky pro dehradunské děti.


