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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.

podzim 2013

Milí dárci a partneři nadace,
v době, kdy věnujete svou podporu dětem v Dálkové adopci PLUS® 
a ostatním programům, se zároveň ve světě děje mnoho zlého. Fi-
lipíny postihly další pohromy, desítky nepálských dělníků zemřely 
v otrockých podmínkách výstavby stadionu v Kataru, svět ohromil 
masakr v obchodním centru v Nigérii a další. Můžeme mít pocit, 
že naše snahy pomáhat chudým jsou jen kapičkou v moři, která 
mnoho nezmění. Přesto má smysl činit dobře, a ne zle. Drobné pří-
běhy těchto Čerstvých zpráv vykreslují proměny v životech nuzných 
a opominutých. V hinduistickém kastovním řádu existuje opovrhova-
ná vrstva tzv. nedotknutelných. Prý už jen samotný jejich stín může 
způsobit rituální poskvrnění. Pastor Shresta z Nepálu se svými vě-
řícími se však přesto věnovali ženě z vrstvy „nedotknutelných“, aby 
se jí dostalo pomoci v jejím trápení. 

Děkujeme Vám, že jste spolu s námi součástí této pomoci potřeb-
ným. Nadace vznikla před 18 lety a mnozí z dárců jsou s námi už 
od samého počátku.

Naše nadace nyní podporuje v programu „Zdravá mládež“ práci 
devatenácti lektorů, kteří přednášejí na českých školách na etická 
témata. Zažil jsem, jak se na jedné přednášce děti z osmé třídy ze-
ptaly lektora Petra Kadlece, proč se rozhodl dělat tuto práci. Dříve 
byl geodetem se solidním zaměstnáním. Petrova jednoduchá od-
pověď vystihuje něco, co je společné všem lektorům: „Viděl jsem, 
v čem mladí lidé v dnešní době žijí, a nebylo mi to jedno. A také 
jsem věřící a prostě mi záleží na tom, abych pro druhé něco udělal.“

Pro lektory přednáškové práce organizujeme už od roku 2003 sou-
středění na počátku září. Je to cenná příležitost k „dobití baterií“. 
Díky četným hostům zde tentokrát byl téměř trojnásobek obvyklých 
účastníků. Padesát dva přítomných se nezdá mnoho, ale tito lidé 
společně hovoří každým rokem asi ke 100 000 mladých na ško-
lách! Svou přítomností a dvěma přednáškami nás poctil známý 
profesor Jan Sokol. V tomto zpravodaji v části „ Program Zdravá 
mládež v ČR“ Vám ze soustředění přinášíme společnou fotografii. 
Více najdete na webových stránkách nadace.

Petr Kadlec obklopen dětmi na školní chodbě.

Pro program Zdravá mládež potřebujeme ještě letos získat význam-
nou částku darů. Můžete-li, pomozte nám i Vy. Aktuální stav pod-
pory tohoto programu najdete na našich internetových stránkách 
v sekci „Podpořte program“. Ke dni odeslání tohoto zpravodaje do 
tisku nám v tomto roce schází ještě 429 763 Kč. 

Děkujeme Vám všem, dárcům i dobrovolníkům, za Vaši účast na 
tomto díle. 

Váš Mgr. Petr Horáček,
výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby

Zprávy Z podporovaných Zemí

Z Filipín

V Manile byly opět povodně 
Období dešťů opět přineslo do filipínské Manily záplavy. Statisíce 
lidí musely opustit svoje domovy již na začátku srpna, největší po-
vodňová vlna však přišla o tři týdny později, 20. 8. 2013. Během 

jednoho dne spadlo tolik vody, co běžně za celý měsíc. Po třech 
dnech prudkých dešťů bylo v evakuačních centrech a úkrytech na 
600 000 lidí.
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V posledních letech jsou Filipíny postihovány povodněmi častěji. 
To je připisováno odlesňování, zanášení vodních toků a špatnému 
plánování zástavby.

Chudí Filipínci, kteří žijí blízko u vody, jsou na záplavy relativně 
zvyklí. Mnoho domů má v době povodní venkovní systém mostů 
a chodníků nad zemí, takže se dá projít k sousedům nebo do měs-
ta. Některé rodiny se snaží postavit další patro domu, aby mohly 
v případě povodní zůstat doma. Mnoho lidí zůstává doma, i když je 
tam vody po pás. Jiní odchází na pár dní k příbuzným, v nejhorším 
do evakuačního centra.

Z loňských záplav na Filipínách (září 2012)

Letošní povodně se dotkly také rodin dětí podporovaných v progra-
mu Dálková adopce PLUS®. Některé děti ve svých dopisech píšou, 
jak toto období prožívaly:

„Náš dům je blízko u jezera, takže se do něj voda dostane snadno. 
Na začátku srpna byla voda uvnitř domu ve výšce dvou metrů. Pro-
to jsme museli do evakuačního centra, které bylo zřízeno v budově 
školy. Je to tam těžké, protože v jedné místnosti je 16 rodin.“
Jiné dítě píše: „Bydlíme blízko jezera. V našem domě byla voda asi 
po kolena, ale my jsme tam zůstali. Sousedé nám dali nástavce 
k postelím. Nyní už voda opadla a jsem zpátky ve škole.“

Tajfun a zemětřesení v dalších oblastech
Zprávy o dalším silném tajfunu přicházejí i nyní v polovině října. Taj-
fun Nari udeřil na severovýchodě Filipín a nechal za sebou spoušť 
v podobě desítek obětí, dvou milionů lidí bez elektřiny, zaplavených 
vesnic a hrozících sesuvů půdy.
O tři dny později jsme mohli číst o silném zemětřesení, které má za-
tím přes stovky obětí. Obě pohromy se vyhnuly Manile a nezasáhly 
žádné z dětí podporovaných v dálkové adopci. 

Boje s islámskými rebely
V průběhu září jste mohli zaznamenat zprávy o bojích filipínské ar-
mády s islámskými rebely v okolí města Zamboanga na samotném 
jihu Filipín, zhruba 1000 km vzdušnou čarou od Manily. 
Muslimové dříve žili v autonomních sultanátech, které byly ve 
20. století připojeny k Filipínám. Převážně křesťanské Filipíny ga-
rantovaly jižním muslimským provinciím autonomii již v roce 1976 
a stále probíhají mírová jednání. V roce 1991 se vytvořila skupi-
na radikálů, kteří nesouhlasí s autonomií a chtějí samostatný stát 
s muslimským právem (šaría). 

Tito povstalci nyní zaútočili na vládní jednotky a zajali stovku ruko-
jmích. Boje trvaly tři týdny a zahynulo při nich přes 200 lidí, pře-
vážně povstalců. 

Z dálkové adopce

Vystudovaly díky podpoře

Junalyn s tatínkem

Junalyn Aldana má dva bratry 
a její rodiče mají jen příležitost-
nou práci s nízkým výdělkem. By-
dlí ve slumu Magat Salamat na 
předměstí Manily. Junalyn zača-
la dostávat finanční podporu od 
dárce z ČR v roce 2011, kdy byla 
ve 3. ročníku vysoké školy. Po 
ukončení 4. ročníku studovala 
jednoletý odborný kurz, aby zís-
kala vysokoškolský diplom v obo-

ru návrhářství a projektování. Junalyn je letos 20 let a její studium 
je u konce. Ona, její rodina i my jsme vděční jejímu dárci, že moh-
la v klidu dostudovat.

Kimlanii je 16 let a má čtyři starší sourozence. Žijí v chudé ven-
kovské oblasti u města Carigara na ostrově Leyte asi 1 200 km 
jihovýchodně od hl. města Manily. Otec i matka mají malé příjmy, 
které sotva pokryjí náklady na jídlo, natož náklady na vzdělání dětí. 
Kimlanie byla podporovaná dárci z ČR od roku 2006, kdy chodila 
do 2. třídy. Díky jejich podpoře letos s dobrými známkami dokon-
čila střední školu. Ona i její rodina je za to velmi vděčná. Kimlanie 
se chce stát zdravotní sestrou nebo letuškou.

Ze zpráv křesťanských pracovníků

Církev dává vzdělání dětem, aby nemusely pracovat
Paní Gloria Gois píše o práci církve, ve které působí. Křesťané 
v tomto malém společenství podporují ze svých peněz studium ně-
kterých chudých dětí. Umožňují chodit do školy dětem, které by 
jinak musely pracovat. Většina chudých dětí v této oblasti nosí 
kameny z pobřeží a tím vydělává pro rodinu, protože jejich rodiče 
nemají dost peněz. 

Křesťané pomáhají vězňům i policistům
Církev, kterou vede pastor Joselito Apoya, nyní dává peníze na jídlo 
pro vězně. Každé pondělí jdou členové církve do dvou věznic, kde 
mají krátký program. 
Pastor Apoya je již 
dlouho zapojený ve 
školícím programu 
filipínské policie. 
Cílem programu je 
předat policistům 
správné hodnoty a 
duchovní vzdělání. 

Filipínský pastor Apoya 
vyučuje policisty.
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Monzunové deště přinesly smrt
Monzunové deště přišly do Indie o týden dřív než obvykle a kon-
cem června způsobily záplavy v severní Indii a částečně v Nepálu. 
Letošní deště byly v severní Indii nejsilnější za posledních 60 let. 
Záplavy zasáhly také okolí města Kédárnáth (ve státě Uttarákhand), 
kde se nachází posvátné hinduistické chrámy a putují sem tisíce 
hinduistů. Červen je vrcholem poutnické sezony. Začátkem červen-
ce bylo potvrzeno 1000 obětí a dalších 4500 lidí je nezvěstných.

Indie zažívá „náboženský boom“ a poutě do svatých míst jsou velmi 
populární. V oblasti zasažené povodněmi vzrostla během deseti let 
turistika o 300 %. Ročně ji navštíví 30 milionů lidí a do roku 2017 
se toto číslo pravděpodobně zdvojnásobí. V oblasti logicky vyrostly 
stovky nových hotelů a náboženských center, často v záplavových 
oblastech a bez dodržení stavebních předpisů. Podobným způso-
bem zde bylo postaveno také několik vodních elektráren a přehrad. 
To vše v kombinaci se silným deštěm způsobilo tak vysoké počty 
obětí.

Indické děti v programu Dálková adopce PLUS® bydlí v Dehradu-
nu (také ve státě Uttarákhand), kde bylo v době povodní bezpečno.

Třetina nejchudších lidí světa žije v Indii
Podle poslední studie Světové banky žije 1,2 miliardy lidí v extrém-
ní chudobě. Jejich příjem na den je méně než 1,25 dolaru (tedy 
méně než 25 korun na den). 
Třetina z nich žije v Indii. 
Za posledních třicet let se počet chudých lidí snížil o 700 milionů, 
což se nejvíce projevilo v Číně. V Indii klesl počet chudých z 60 % 
na 33 % tamějších obyvatel. 
Částka 1,25 dolaru na den je tzv. mezinárodní práh chudoby, který 
stanovila Světová banka v r. 2008.

Z dálkové adopce

Indické děti čekají na dárce

Ajay Thapa 
Patnáctiletý Ajay má bratra a tři sestry. Otec 
opustil rodinu, když byl Ajay malý. Matka 
utekla s jiným mužem. Ajay žije ve slumu, 
v hliněném domě v jedné místnosti se svou 

sestrou, která je vdaná a má dvě děti. Její manžel je dělníkem a pří-
jem nestačí na vzdělání Ajaye. Ajay rád tancuje a hraje kriket. Ve 
škole ho baví matematika. Chodí do 8. třídy.

Jyoti Bhandari 
Třináctiletá Jyoti má staršího bratra. Otec 
rodinu opustil ještě před narozením Jyoti. 
Matka pracuje jako služebná, ale její příjem 
nestačí na vzdělání dětí. Jyoti pomáhá 
doma s úklidem a vařením. Ve škole ji baví 
hindština. Chodí do 8. třídy. 

K dálkové adopci těchto dětí se můžete přihlásit na našich interne-
tových stránkách www.incz.info/deti-ze-severni-indie.htm. Základní 
škola v Indii trvá 10 let a nadané děti mohou pokračovat na dvou-
leté střední škole.

Doučování dětí a výuka šití
Doučovací centrum v Dehradunu funguje již několik let. Chodí 
sem několik desítek dětí, které si zde mohou udělat domácí úkoly 
a naučit se mnoho dalších věcí. Kromě toho tu probíhá výuka krej-
čovství asi pro deset žen.

Výuka šití v Indii

Budou volby?
Nepálci byli zvyklí žít v monarchii. Když ji ale pod vlivem levico-
vých proudů před sedmi lety svrhli, ukazuje se, že nejsou schopni 
si sami vládnout. 
Nové volby do ústavodárného shromáždění by měly proběhnout 
19. listopadu 2013. První ústavodárné shromáždění bylo rozpuště-
no poté, co se čtyři roky marně pokoušelo sestavit ústavu. Datum 
voleb se již několikrát posouvalo a vše je provázeno demonstracemi, 
nepokoji a stávkováním. 

Otroctví nepálských dělníků
Koncem září proběhly médii znepokojující zprávy o zotročování děl-
níků na stavbách v Kataru. Tam by se v roce 2022 mělo konat fotba-
lové mistrovství světa. Nepálští dělníci se do tohoto bohatého státu 
dostávají s nadějí na dobře placenou práci na stavbě stadionu. Za 
zprostředkování této práce platí částky, které si často musí půjčit. 
Na místě stavby pak žijí ve špinavých ubytovnách, musí pracovat 
mnoho hodin denně bez jídla a pití. Mnoho z nich nedostane ani 
slíbený plat, a tak je jim znemožněn útěk. Podle britského deníku 

Z indie

Z nepálu
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The Guardian zemřelo během čtyřiceti dní více než 40 mladých 
dělníků, často na infarkt nebo pracovní úraz. Katarské ministerstvo 
práce tyto informace označuje za lživé a prohlásilo, že v uvede-
ném období zemřelo „jen“ 15 dělníků. S deníkem The Guardian 
se chce soudit. Situaci v Kataru nyní prověřuje mezinárodní dele-
gace odborářů. V Kataru pracuje v nelidských podmínkách téměř 
400 000 Nepálců.
Tato a podobné formy nucené práce jsou dnes známé pod pojmem 
novodobé otroctví. 

Nepál je jedna z nejchudších zemí na světě. Otevřené hranice 
a zoufalý nedostatek práce v zemi – to jsou příčiny masivní emi-
grace do zahraničí za prací. Podle úřadů je 10 % Nepálců (tedy 
3 miliony lidí) v zahraničí, ve skutečnosti je to však nejméně dvojná-
sobek. Nepálci míří obvykle také do Malajsie nebo Saudské Arábie, 
a to i přes riziko, že se nevrátí. Politická nestabilita posledních let 
nedává žádnou naději na zlepšení situace.

Z dálkové adopce

Podporované děti jdou na střední školu
V roce 2013 dokončilo základní školu 22 nepálských dětí v progra-
mu podpory (z toho sedm je podporovaných z ČR), všechny s vý-
bornými výsledky. To je možné jen díky Vašim darům. Všechny tyto 
děti chtějí pokračovat studiem dvouleté střední školy, čímž získají 
úplné středoškolské vzdělání. 
Nepálské děti procházejí na konci 10. třídy závěrečnou zkouškou. 
Ta je dokončením základního studia a její výsledek je důležitý i pro 
případné další pokračování studia. 
Pan Rabindra Subba, vedoucí koordinátor podpory, říká: „Díky pra-
videlné podpoře dárců mají děti úžasnou možnost studovat v lep-
ších školách. Každý rok dělají významné pokroky. Měli jsme v kan-
celáři velkou radost z každého z nich a přáli jsme si navzájem vše 
dobré.“
Pro úspěšné absolventy uspořádala nepálská IN malou slavnost. 
Nepálci jsou rádi, když mohou podobné důležité kroky oslavit. Děti 
dostaly malé dárky a všichni společně se radovali, že se něco dob-
rého zdařilo. 

Dárky pro chudé děti
Z výtěžku naší Vánoční sbírky 2012 bylo uspořádáno rozdávání 
dárků pro chudé děti v Káthmándú. V dárkovém balíčku byla školní 
taška, deštník, dva pracovní sešity, dvě propisky, guma, ořezávátko, 
zubní pasta, kartáček na zuby, mýdlo, sušenky, džus a balíček dal-
ších dobrot. Balíček dostalo 60 dětí a všechny byly ohromně nad-
šené a šťastné. Pro mnohé to bylo jako sen. Pracovníci IN posílají 
vřelé poděko-
vání všem dár-
cům, kteří se 
do sbírky za-
pojili.

Studenti biblických škol z Nepálu

ČR pomáhá nepálské církvi
Ještě v roce 1950 byste v Nepálu nenašli křesťana. Dnes se jejich 
počet odhaduje na 1 milion (v Nepálu žije 30 milionů lidí). Většina 
z nich se k Bohu obrátila v posledních 20 letech. Křesťané v Nepálu 
tak jsou jednou z nejrychleji rostoucích církví na světě. Sbory v Ne-
pálu a mezi Nepálci v Indii rychle rostou a logickým důsledkem tak 
rychlého růstu je nedostatek vzdělaných služebníků. Studium bib-
lické školy je pro běžného člověka finančně prakticky nedostupné.
Z České republiky tuto situaci měníme. Díky dárcům z ČR bylo od 
začátku programu (1997) podpořeno již 44 studentů biblické školy. 
Studují v Dehradunu v severní Indii nedaleko nepálských hranic, 
kde jsou tři osvědčené biblické univerzity. Žije tu také asi milionová 
nepálská menšina. 
Podle Elizabeth Tamang, koordinátorky programu, je 70 % podpo-
rovaných studentů z Nepálu. Ostatní pocházejí z Indie z nepálsky 
mluvících oblastí, kde žije mnoho Nepálců. Devadesát procent ne-
pálských studentů se vrací do svých vesnic v Nepálu, kde nadále 
slouží v církvích, příp. v církevních organizacích. 

Tito mladí lidé pocházejí z Nepálu a díky finanční podpoře našich dárců  
studují na třech biblických univerzitách v severní Indii.

Studenty, kteří na podporu teprve čekají, najdete na našem webu 
(„Podpořte studenta biblické školy v Nepálu“). Nyní hledáme dárce 
podpory pro tři studenty.

Podpora je i vztah

Daniel Mohato vystudoval díky  
podpoře Sboru Českobratrské církve  
evangelické v Praze 4 – Braníku  
a po promoci se letos v létě  
vrátil do Nepálu. 

Podpora studentů vysokých 
biblických škol probíhá po-
dobnou formou jako dálková 
adopce. Podporovaný stu-
dent posílá svému dárci čtyři 
zprávy ročně. Dárce může 
svému studentovi také psát 
a často vzniká krásný vztah, 
kdy se oba za sebe navzájem 
modlí, každý na jiném konci 
světa. Měsíční částka podpo-
ry je 350–1400 Kč.

Děti  
s novými batohy  
a dalšími věcmi
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Ze zpráv křesťanských pracovníků

Křesťanští pracovníci v pilné práci
Zprávy podporovaných pracovníků popisují velmi aktivní činnosti 
těchto prostých lidí. Návštěvy rodin v jejich domovech, setkává-
ní k modlitbám a ke čtení Bible, sociální pomoc. Paní Jas Maya 
Subba píše, že pomáhají nemocným, aby se vůbec dostali do ne-
mocnice. Za jiné se modlí a ti jsou často uzdraveni, aniž by bylo 
třeba další péče. Když vedení jejich města vyhlásilo den, kdy bude 
probíhat úklid veřejných prostranství, její církev se do této akce  
organizovaně zapojila.

Pan Bipin Shresta ve své zprávě vypráví o životě dalšího člověka, 
který byl proměněný křesťanským poselstvím. Tentokrát šlo o paní 
Laxmí z nejnižší vrstvy kastovního systému nedotknutelných. 
Ti stojí mimo klasické kasty, jsou to takzvaní páriové či čandalové. 
Konají tu nejšpinavější práci, žijí pod hranicí chudoby a ostatní je 
považují za nečisté. Jejich přítomnost nebo už jen samotný jejich 
stín může způsobit rituální poskvrnění.
Tato paní trpěla stále se zhoršující epilepsií a rodina se s prosbou 
o pomoc obrátila na křesťany. Po modlitbách se paní velmi ulevilo 
a záchvaty se již nikdy neobjevily. Lékař byl zlepšeným stavem pa-
cientky velmi udiven. 

Náboženské napětí na Srí Lance v posledních měsících roste. Bu-
ddhistický nacionalismus dělá problémy nejen křesťanům, ale také 
muslimům. Útoků na mešity a křesťanské modlitebny přibývá a v srp-
nu byl vyhlášen částečný zákaz vycházení ve srílanské metropoli 
Colombo. Bulletin „Hlas mučedníků“ napsal v květnu 2013 o ná-
boženských nepokojích: „Příslušníci extrémistických buddhistických 
skupin jako například Bodu Bala Sena (Silná buddhistická armáda) 
nebo Sinhala Rawaya (Sinhálská ozvěna) podněcují náboženské 
neshody a organizují cílené útoky, při kterých se soustředí na pří-
slušníky křesťanské i muslimské menšiny v zemi.“ 
Jen v letošním roce je zaznamenáno 30 útoků na křesťany. Je zne-
pokojivé, že útoky na křesťany i na muslimy jsou zřídkakdy potres-
tány a ve většině případů nebyl nikdo zatčen. 

Z dálkové adopce

Srílanské děti opět k adopci
S radostí Vám oznamujeme, že opět hledáme dárce podpory pro 
nejchudší srílanské děti ze slumu. Srílanské děti k dálkové adopci 
najdete na našich internetových stránkách v části Děti čekající na 
dárce (www.incz.info/sri-lanske-deti.htm). 
Kvůli změnám ve srílanském školství i v kanceláři našich srílanských 
partnerů bylo hledání dárců pro děti ze Srí Lanky na nějakou dobu 
pozastaveno. 
Dárci srílanských dětí se v minulosti častěji setkávali se zklamáním, 
když podpořené dítě např. po pár letech nemohlo nadále pokračo-
vat v programu podpory. V jiných zemích se to sice může také stát, 
ale na Srí Lance bylo toto riziko díky specifickým podmínkám vyšší.
Děti jsou nyní k podpoře vybírány tak, aby mohly být v programu 
podpory pokud možno delší dobu. Přesto se i teď může stát, že 
dárce nebude moci podporovat vybrané dítě až do konce studia. 
Budeme Vám vděčni, pokud se navzdory riziku rozhodnete pomoci 
srílanským dětem dojít ve vzdělání tam, kam by bez podpory samy 
nedošly!

Proč potřebují srílanské děti podporu
Děti čekající na dárce žijí v chudinském slumu Badowitta na před-
městí města Mount Lavinia (poblíž hl. města Colomba). Obyvatelé 
slumu jsou pod hranicí chudoby, podvýživa je zde běžná. Mnohé 
ze srílanských dětí nemohou kvůli chudobě vůbec chodit do ško-
ly. Základní školství je sice bezplatné, ale tyto rodiny si nemohou 

dovolit platit školní uniformy, knihy, přepravu na místo výuky apod. 
Bez podpory by děti zůstaly celý život na okraji společnosti. Státní 
školství má kromě toho velmi nízkou úroveň. 
International Needs poskytuje dětem potřebné školní pomůcky 
a navíc kvalitní doučování zdarma v „Harrisonově centru péče 
o děti“, bezplatnou stravu a mnohou další péči. Děti pak dosahují 
vysoké úrovně vzdělání a jsou významně lépe připraveny na úspěš-
nější profesní dráhu.

Nová adresa dětí ze Srí Lanky
Mění se adresa, na kterou můžete posílat případné dopisy dítěti ze 
Srí Lanky, které podporujete. Nová adresa na dopisy je:

International Needs Network Lanka 

108/48, Wattarappala Road 

MT. LAVINIA 

SRI LANKA 

Jméno a příjmení dítěte, kód

Prosím poznamenejte si ji – připojte si ji nejlépe k ostatním infor-
macím o Vašem dítěti. Původní adresu už prosím nepoužívejte. Psát 
dítěti není Vaše povinnost, ale možnost.
Stále platí, že na Srí Lanku můžete poslat jen lehký dopis – balíčky 
tam není dovoleno posílat. 

Veškeré konkrétní pokyny a pravidla pro  
zásilky dětem najdete na našem webu  
www.incz.info/dopisy-a-darky-detem.htm 
(nahoře pod nadpisem jsou modré odkazy, 
kde jsou další informace).
Projekt podpory srílanských dětí jako takový 
se nemění.

Novinky v péči o podporované děti
V Harrisonově centru se pořádají různé speciální dny na zpestření 
výuky. Jedním z nich byla oslava nového tamilského/sinhálského 
roku na jaře nebo kuchařský den v červnu, kdy si děti připravily 
různé jídlo a pak si na něm pochutnaly.
V centru se podařilo postavit venkovní hřiště pro předškolní děti. 
Ty si nyní mohou hrát na prolézačkách, klouzačce nebo s míčem. 
Ředitelka Harrisonova centra také říká, že upravili každodenní po-
dávání jídla pro děti ze slumu (ty dostávají v rámci podpory i jídlo): 

Ze Srí lanky
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„Navštívili jsme rodiny zejména těch dětí, které nechodí do centra 
zcela pravidelně. Zjistili jsme, že mnoho rodin nevaří jídlo, proto-
že rodiče jsou příliš dlouho v práci a někteří ani nemají kde vařit. 
Proto jsme jako jídlo k obědu zavedli rýži a ‚curry‘ (směs zeleniny 
a masa), což všichni velmi oceňují.“ 

Harrisonovo centrum zlepšuje životy dětí
Tříletá Priya byla hyperaktivní a velmi tvrdohlavá. Když přišla do cen-
tra, celé dny brečela. Díky praktickým cvičením se uklidnila a cviče-
ní ji baví. Nyní se lépe soustředí a zlepšila se také její koordinace 
pohybů. Naučila se sebeovládání, je poslušná a vychází se svými 
vrstevníky. Ve školce se jí líbí a nejraději by tu trávila více času. 
Když Mishal začal chodit do centra, bylo mu 2,5 roku. Byl velmi 
agresivní, hlučný a neposlušný. Moc rád se stále pohybuje a je 
aktivní. V záchvatech vzteku se však válel po zemi, křičel a když ho 
učitelky chtěly uklidnit, plival na ně. Po nějaké době, kdy se účast-
nil praktických cvičení, je schopný se ovládat. Nyní je poslušný, 
milý a přátelský.

Srílanské děti v Harrisonově centru

Den rodičů: rodiče chválí centrum
Na jaře se uskutečnil den rodičů, na který přišlo 114 rodin. Pracov-
níci IN probrali s rodiči mnoho důležitých témat. Jedním z nich byla 
ochrana dětí, zejména před sexuálním zneužíváním. Podle reakcí 
rodičů je toto téma aktuální a potřebné. Díky tomu, že děti chodí 
do Harrisonova centra a jsou zde vychovávány ke zdravému sebe-
vědomí, mohou se těmto nepříznivým jevům lépe bránit. 
Rodiče si v dotazníku pochvalovali výchovu, kterou děti v centru 
dostávají. Učí se být samostatné a i doma pak dodržují hygienu, při 
jídle používají příbory, jsou ukázněné a používají slova jako „pro-
sím“ a „děkuji“. Kromě toho se i malé děti ze školky umí podepsat 
nebo nakreslit obrázek.

Příběhy školáků
Naveen je v 5. třídě. Jeho rodiče ho opustili a nechali ho i s jeho 
bratry na starost babičce. Ta se nyní stará o Naveena. Péči o brat-
ry převzala jejich teta. Babička pracuje jako služebná za malý plat. 
Proto je vděčná za podporu, která Naveenovi umožňuje docházet 
do centra.

Varuna přišel o otce a moc se mu stýská. Jeho matka pracuje 
jako švadlena a nestíhá Varunovi dělat snídani. Zvládá vařit jen o 
víkendech, takže snídani a večeři v týdnu kupují v blízkém obchůd-
ku. Varuna říká, že obědy v Harrisonově centru mu moc chutnají 
a má je rád.

Ze zpráv křesťanských pracovníků

Podporujeme nové pracovníky
Ve srílanské kanceláři došlo během uplynulého roku k personálním 
změnám. Paní Rebecca už nepracuje jako koordinátorka dálkové 
adopce a její osobní podporu jsme proto ukončili. 
Díky Dálkové adopci PLUS® jsme začali podporovat dva nové pra-
covníky, jejichž úkolem je zajišťovat program podpory dětí a další 
pomocné programy na Srí Lance. Kvůli bezpečnosti neuvádíme 
jejich celá jména ani nezveřejňujeme jejich fotografie. 

Godfrey nemohl kvůli finanční situaci své rodiny studovat víc než 
střední školu. Přesto má za sebou úspěšnou několikaletou kariéru 
v reklamním týmu Coca-Coly. Také prošel počítačovým a námoř-
nickým kurzem. 
Nyní již 10. rokem pracuje v IN (je mu 29 let). Jeho úkolem je údrž-
ba budovy Harrisonova centra a další práce v programu podpory 
dětí. Mimo jiné pomáhá s poradenstvím starším chlapcům, kteří 
přicházejí do Harrisonova centra.
Godfrey sice vyrůstal v křesťanské rodině, ale Boha neznal a do 
kostela nechodil. Jeho víra byla spíše formální. Později jej jeho 
přítelkyně pozvala do jednoho křesťanského společenství. To pro 
něj znamenalo velkou změnu v jeho vztahu k Bohu.
Godfrey je ženatý, mají jedno dítě.

Hillary také pochází z křesťanské rodiny a je mu 28 let. V mládí 
jeho otec opustil rodinu a Hillary se kvůli tomuto zklamání odvrátil 
od Boha a nedokončil ani střední školu. Když pak potkal křesťana 
se zářícím obličejem, uvědomil si, že jeho duši může naplnit jedině 
Pán Ježíš. Jeho život se od té doby změnil. 
Nyní má několik diplomů a certifikací v oboru informačních tech-
nologií (počítače), management lidských zdrojů a poradenství  
a absolvoval nejrůznější kurzy v dalších oborech. Šest let pracoval 
v jiné charitativní organizaci. 
Od letošního roku pracuje v IN a má na starosti oblast podpory dětí. 
O své práci říká: „Jsem šťastný, že jsem dostal příležitost sloužit 
okrajové komunitě lidí.“

„Harrisonovo centrum péče o děti“ zlepšuje životy dětí ze srílanského slumu.
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Z dálkové adopce 

Kvalitní vzdělání a další péče pro spoustu dětí

Jedna z nových budov školy, kam chodí podporované děti z Ugandy.

Díky podpoře dárců z celého světa letos studuje na ugandských 
školách, které provozuje International Needs Uganda, celkem 
2900 dětí. Jde o základní školy, jednu střední školu a jedno od-
borné učiliště. Čeští dárci nyní podporují 114 těchto dětí. O výuku 
se stará přes osmdesát učitelů. 
Školní budovy stále procházejí stavebními úpravami a rozšiřová-
ním. Například na střední škole v Buikwe má vzniknout knihovna 
a nová třída.
V rámci podpory dostávají děti také potřebné školní pomůcky, uni-
formy, jednou denně jídlo a v případě potřeby lékařskou péči zdar-
ma. Poměrně častým onemocněním dětí bývá malárie, která je 
obvykle léčitelná. Pracovníci IN navštívili některé rodiny, aby viděli 
jejich reálné podmínky. Návštěvy probíhají celý rok tak, aby došlo 
ke kontrole co možná největšího počtu domovů podporovaných 
dětí. 

Díky dárci může Ibrahim dělat pokroky

Ibrahim, výborný student z Ugandy, díky 
dárkyni z ČR je už na střední škole.

Ibrahim Kasasa je de- 
vatenáctiletý chlapec 
z Ugandy. Je podporo-
ván od roku 2007, kdy 
chodil do 6. třídy. Ibra-
him je poloviční sirotek, 
jeho otec už nežije. Ibra-
him žije s matkou, která 
pracuje na malém políč-
ku. Žijí z úrody a z mléka, 
které jim dává jejich  
kráva. 
Díky podpoře dárkyně 
z ČR mohl Ibrahim vystu-

dovat základní školu a nyní je na střední škole. Je to velmi pilný 
chlapec a doposud měl vždy výborné známky. Čekají ho ještě dva 
roky na vyšším stupni střední školy (což se rozhodně nepodaří ka-
ždému studentovi) a pokud bude chtít, bude potom moci studovat 
na univerzitě. Chce se stát novinářem.
Svou podporou můžete dát šanci dalším podobným dětem.

Co se učí děti ve škole pro neslyšící
Sluchově postižené děti z Ugandy chodí pokud 
možno do speciální školy, která je však velmi 
drahá. 
Takto postižené dítě a jeho nejbližší se musí 
nejdříve naučit znakový jazyk. To trvá 1–2 roky 
a obvykle to probíhá tak, že všichni 1x týdně 
navštěvují třídu znakového jazyka ve speciální 
škole. 

Potom může dítě (bez ohledu na věk) chodit do školky ve škole pro 
neslyšící a rozvíjet se. 
Základní vzdělání v Ugandě je sedmileté. Na to, aby postižené děti 
zvládly základní školu, potřebují více let (podle toho, jak závažné 
je postižení a jak je dítě způsobilé pochopit učební látku). Některé 
děti mohou být ve škole od 9 až do 20 let věku. 
Plná podpora sluchově postižených dětí je 1 400 Kč měsíčně. Dvoj-
násobná podpora je nutná k pokrytí cestovních výloh a vysokého 
školného. Optimální je, když dítě má maximálně tři dárce; nejnižší 
možná podpora jednoho dárce je 350 Kč měsíčně.

Naši dárci podporují tři sluchově postižené dívky. Pro čtvrtou, 
která se jmenuje Sharon Adijiru, hledáme dárce podpory. Na  
www.incz.info/ugandske-deti.htm si můžete kdykoliv ověřit, zda je 
ještě volná k podpoře (když tam nebude, našla mezitím dárce). 
Máte-li zájem o podporu takového dítěte a na našich internetových 
stránkách jste už Sharon nenašli, napište nám. Sluchově postiže-
ných dětí je v Ugandě pravděpodobně více a na Vaši žádost se 
zeptáme tamní koordinátorky.

Z další služby ugandské IN

Zdravotní osvěta a příprava dívek na život
IN v Ugandě pokračuje v programu osvěty a pomoci lidem HIV 
pozitivním. Během tří měsíců se osvěta dostala k více než 4000 li-
dem. Dvanáct set z nich se nechalo testovat na virus HIV a z toho 
102 lidí (71 žen) bylo pozitivních. Ti byli hned nasměrováni do 
center, kde se jim dostane potřebné péče.
Tyto osvětové a pomocné programy probíhají pravidelně s cílem 
snížit množství lidí trpících nemocí AIDS.
Pracovníci IN měli ve školách výuku na téma životní plánování. 
Toho se zúčastnilo 500 mladých, převážně dívek. Několik stovek 
dívek v plodném věku dostalo antikoncepci. 

Darovaná kráva zlepšila život rodiny
Irene je matka dvou dětí. Její manžel zemřel před deseti lety a ona 
se znovu provdala, protože sama nemohla rodinu uživit. Její nový 
manžel ale nevydělával tolik, aby mohly děti chodit do školy. Proto 
kontaktovala IN a její děti byly přijaty do programu dálkové adopce. 
Díky dárcům ze zahraničí teď můžou chodit do školy. Díky pomoc-
nému programu IN navíc rodina získala zemědělské produkty pro 
farmaření a krávu. Irene říká, že s touto pomocí došlo v její rodině 
k velké změně. Z výdělku budou moci ledacos zaplatit, investovat 
do zemědělství a v budoucnu koupit další kousek země. Možná, že 
si dokonce postaví lepší dům. 

Z ugandy
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program Zdravá mládež v Čr

Jak snadno najdete více o programu Zdravá mládež
Zakoupili jsme doménu www.zdrava-mladez.cz, která je přesměrova-
ná na naše hlavní internetové stránky. Z titulní stránky nebo z menu 
se dostanete na další informace o programu a lektorech. 

Noví lektoři
Od září 2013 s naší podporu zahajují činnost v programu Zdravá 
mládež dvě lektorky:

Ing. Erika Pluskalová, DiS., bude působit v regionu Prostějova 
a Olomouce. Erika začíná práci „na zelené louce“. Před 10 lety 
jsme v Olomouci podporovali výbornou přednáškovou práci Lenky 
Poskočilové, která se však po odchodu na mateřskou dovolenou 
k této činnosti už nevrátila. Přejeme Erice, ať se jí podaří dobře na-
vázat na tuto neviditelnou stopu z minulosti.

Mgr. Monika Slunečková z Českých Budějovic je již zkušenou 
a osvědčenou lektorkou Mezinárodního křesťanského velvyslanec-
tví Jeruzalém, česká pobočka (ICEJ). Monika svou činnost rozvinu-
la díky časově omezenému grantu EU. Grantová strategie EU se  
ovšem nezaobírá udržitelností financovaných projektů a svou ne-
promyšleností může často napáchat neziskovým organizacím škody. 
Těší nás, že máme možnost poskytnout svou pomoc a nenechat 
padnout tuto dobrou práci.

Nová lektorka Monika Slunečková při přednášce.

Nadace uspořádala soustředění pro lektory
Soustředění se stalo velkou událostí. Na jednom místě se sešli zá-
stupci nejrůznějších organizací, které se věnují přednáškové práci 
na českých školách. Někteří přítomní patří k nejzkušenějším lek-
torům, takřka k „živým legendám“ této práce v ČR. Účastníci byli 
i velmi pestrým společenstvím jako křesťané; jsou členy asi třinácti 
církví. To vše převyšoval jeden společný zájem: o životy mladých 
lidí, kterým chceme sloužit k bezpečné a šťastné cestě životem. 

Ze zpráv křesťanských pracovníků

Radost z darované Bible
Otázky života, smrti a věčnosti zajímají lidstvo odedávna a bez 
ohledu na rasu či vyznání. Odpovědi nacházíme v Bibli, která je 
nejčtenější knihou světa. Říká se jí také „Kniha knih“. Slova Bible 
mohou pomoci v krizích. Je to jako dopis od Boha. 
Za vlastnictví Bible hrozilo dříve vězení nebo i smrt. Dnes máme 
v naší zemi mnoho možností, jak si Bibli opatřit (v knihkupectví, 
na internetu), existují i moderní a čtivé překlady a různé velikosti 
i nahrávky. 
Všude ale tyto příležitosti nemají, a proto část prostředků v Dálko-
vé adopci PLUS slouží k podpoře programů duchovní péče. Jde 
o terénní službu křesťanských pracovníků, která přináší především 
duchovní osvětu.
Podporovaní pracovníci v Ugandě nás už před lety požádali o po-
moc s financováním výtisků Bible na rozdávání. Ugandské ženy mají radost z darované Bible.

Podporu lektorské práce v programu Zdravá mládež jsme zahájili 
před 15 lety. 

Nyní dlouhodobě podporujeme 19 lektorů z celé ČR, kteří předná-
šejí na českých školách na etická témata. 

Od vzniku jsme na tento program poskytli 20 milionů Kč. 

Dalších 21 lektorů, které jsme podpořili dříve, už v programu není.
Náš program Zdravá mládež pomáhá správně nastavit výhybky v životě mladých.
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Podpořte program Zdravá mládež
Sto procent Vašich darů použijeme pro lektory! Dar ve výši 500 Kč 
znamená 20–25 mladých lidí, kteří budou osloveni lektory. Inves-
tujte s námi do mladé generace! Ke dni odeslání tohoto zpravodaje 
do tisku nám letos schází ještě 429 763 Kč. 
Prosím pošlete dar na náš účet č. 139513054/2700 u UniCredit 
Bank Liberec s variabilním symbolem 350. Sdělte nám své kontakt-
ní údaje – můžete pak dostávat naše zprávy. Podrobné informace 
o tomto programu Vám poskytne Petr Horáček, tel. 732 373 573, 
e-mail: petr.horacek@mezinarodni-potreby.cz. 

Reportáže z přednášek našich lektorů
Lektory a jejich přednášky průběžně navštěvujeme. Na webových 
stránkách v sekci „Z přednášek lektorů“ (www.incz.info/14-01.htm) 
najdete reportáže s fotografiemi z většiny našich návštěv.

Střípky z přednášek lektorů
Nadace pracuje především s financemi, kterými podporuje kon-
krétní projekty. Avšak naším bohatstvím jsou také konkrétní lektoři, 
kteří v průběhu let nabývají významné zkušenosti a jejich práce za-
nechává silnou stopu v životech mladých lidí. Zde Vám opět dáme 
nahlédnout do událostí z přednášek, které odkrývají hloubku lek-
torské služby. Někteří ze spolupracovníků programu Zdravá mládež 
se ocitli i mezi znevýhodněnými či hendikepovanými dětmi – níže 
čtěte jejich zprávy.

Ida Pencová
Velmi mě těší dlouhodobá spolupráce se Speciální ZŠ v Rumburku, 
kde jsem měla programy téměř každý měsíc. Příběhy těchto dětí 
jsou ve většině případů velmi smutné. Všechny bez výjimky mají 

velmi malou naději, důvěru a životní motivaci. Nejvíc je oslovil 
program o vztazích a o odpuštění. Ve svých reakcích zmínili, že 
jim utkvěl v paměti silný moment: „zmuchlaná stovka“ – ilustrace 
o tom, že neztrácíme hodnotu, ani když nás ostatní „zmuchlají“ 
nebo „pošlapou“, stejně jako zmuchlaná stovka zůstává stovkou. 
Přála bych si, aby tam, kde je velká tma, bylo o to jasněji vidět 
světlo, které nepomíjí. 

Ida Pencová vede besedu na prvním stupni základní školy.

Nová zkušenost mě také čekala ve škole v Dolní Poustevně, což je 
vesnice skoro na konci světa. Tato škola má velmi progresivní vede-
ní a zajímavý přístup k žákům. Žáky školy jsou kromě dětí z běžných 
rodin i děti z Ústavu sociální péče z Horní Poustevny (s mentálním 
handicapem, poruchami pozornosti nebo zanedbané). Nevěděla 
jsem přesně, jak se na to mám nachystat. S modlitbou jsem se při-
pravila jako do běžné třídy a chtěla jsem mít oči i srdce otevřené 
pro všechno, co přijde. Škola je všeobecně založena na vztazích 
učitelů se žáky. Bylo velmi příjemné za nimi jezdit. V programech 

Společné foto téměř všech účastníků soustředění lektorů, které pořádá a financuje Nadace Mezinárodní potřeby.
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jsme nikdy neprobrali všechno podle „scénáře“, ale vždycky jsme 
se velmi hezky pobavili o tom, co je důležité, jací jsme a jací chce-
me být. Mnohé z dětí, které z hlediska inteligence nedosahovaly 
zrovna úžasných výsledků, se projevily jako velmi vnímavé v oblasti 
vztahů, byly otevřené, neměly strach udělat chybu, zasmát se, dá-
vat otázky a odpovídat. 
Na začátku září jsme opět měli možnost načerpat inspiraci na sou-
středění pro lektory, které letos mělo tak hojnou účast, že ani nešlo 
promluvit s každým. Zkušenosti ostatních a také přednáška pana 
prof. Sokola – to vše dalece předčilo všechna očekávání. 

Ivo Neuvirt
Měl jsem v září již dvě besedy o vztazích a AIDS na adaptačním 
pobytu pro gymnázium a reakcí studentů jsem byl opravdu mile 
potěšen. Uvědomuji si, že máme ohromnou možnost ukazovat mla-
dým lidem jinou úroveň vztahů a intimity a do iluze, ve které žijí, 
můžeme přinášet realitu. Jedna dívka napsala: „Chtěla bych moc 
poděkovat za perfektní přednášku, která pro mě byla velmi přínos-
ná a zanechala ve mně zvláštní pocity, které mě donutily zamyslet 
se nad smyslem a způsobem života a nad životem jako takovým. 
Nenašla jsem žádnou věc, která by mi nesedla, a oceňuji, že ačko-
li je lektor křesťan, tak svou víru nikomu nenutil a nepředhazoval.“ 
Znova jsem si uvědomil, že se jako lektoři nemusíme bát hovořit 
otevřeně a sdílet se o vlastním životě. Nemusíme se bát odhalit 
naši nedokonalost či prohry. To vše pak dává prostor ukázat, že je 
opravdu možné žít plný život, který stojí za to okusit nebo nad ním 
alespoň trochu přemýšlet.

Petr Kadlec
Některé písemné ohlasy od dětí z přednášek: 

„Naučit se změnit sebe a odpouštět.“ 
„Že při sexu jde o život!“
„Nejvíc se mi líbilo přirovnání vztahu k pečení dortu. To bylo 
opravdu dobré, to si zapamatuji.“

Na přednášky mě pozvala praktická škola v blízkosti romského sídli-
ště. Protože jsem s romskými třídami neměl žádné zkušenosti, měl 
jsem z toho velký respekt. Ve vyšších ročnících jsem měl přednášku 

„Láska, AIDS a vztahy“, která ve třídě zapůsobila, jako kdyby někdo 
vypnul zvuk. Při výkladu o tom, čeho se vyvarovat, si některé dívky 
vyměňovaly vážné pohledy a chytaly se za ústa. 
Při další návštěvě školy mě ve sborovně čekaly dezerty, takže jsem 
pochopil, že si mých přednášek učitelé váží. Dostal jsem od nich 
důvěru i v provádění dalších programů se třídami, kde se vyskytla 
šikana. Hráli jsme hru „vymění si místo ten, kdo...“ a jeden kluk 
řekl: „... kdo má tátu,“ načež se zvedla ze židle méně než polovina 
žáků a to ještě na jednoho křičeli: „Ty sice máš tátu, ale není to tvůj 
pravý táta.“ Musím říci, že i když je práce v romských třídách nároč-
nější, ty děti mi zůstaly v srdci a často na ně myslím i v modlitbách.

Radek Pospíšil
V oblasti přednášek jsem zažíval několik pro mne vzácných mo-
mentů. Většinou je v každé třídě někdo, kdo je tématem osloven 
a kdo jaksi s otevřeným srdcem přijímá zdravé principy, o kterých 
hovořím. Poznáte to z výrazu očí, na kterých vidíte „jo, to je ono“. 
Za čtyři roky této práce se změnil můj pohled na věc, a to hlavně 
díky našim společným setkáním s ostatními lektory a sdílení o naší 
práci. Očekávám stále nové impulzy a nové možnosti.

Na jedné škole v Kutné Hoře mě poprosili, abych udělal program 
pro první třídu na zlepšení vztahů v kolektivu. Mám zkušenosti spí-
še se staršími dětmi, ale paní učitelka se nedala přesvědčit, a tak 
jsem nakonec souhlasil, že jim něco připravím. 
Jednalo se o speciální školu, kde byl předpoklad, že děti budou 
hry hůře chápat. To se potvrdilo a některé hry opravdu hrát nešly, 
ale zase jiné zvládly obstojně. Celkový dojem byl nakonec dobrý 
a děti i učitelka byly nadšené. Pak jsme si povídali o tom, že moje 
rodina chová ovce a další havěť a že by se k nám třída mohla po-
dívat a strávit nějaký čas u nás na farmě. Nakonec opravdu přijeli. 
S manželkou jsme mohli pozorovat zvláštní proměnu městských 
dětí, jak se postupně odhodlávají pohladit jehně a přestávají se 
zvířat bát. Podařilo se také domluvit návštěvu u místní chovatelky 
koní a tak mohly kartáčovat poníka a někteří se i svézt. Takže máme 
za sebou naši první „animal terapii“. Příští rok chtějí na naši farmu 
přijet znovu a podívat se, jak žijí včely, ochutnat med a možná při-
pravíme nějaké vyrábění z vosku.

Miloslav Fanta
Další den jsem zavítal na SOŠ veterinární. Splavený, po částeč-
ném bloudění, jsem doběhl do třídy. Kromě legrace jsme se třídou 
zažili několik tichých chvil, o kterých i kolegové lektoři mluví jako 
o vzácných okamžicích. 
Paní učitelka za mnou o přestávce přišla s tím, že musí sama o sobě 
přemýšlet. Další hodinu ji vystřídala její kolegyně, která byla tak 
nadšená programem, že se mě ptala, jestli do jejich školy přijedu 
i příští rok a víckrát.
I na učilišti jsem měl s jedním učitelem dlouhé rozhovory o jeho 
mládí, nemoci, dětech, rozvodu, profesi i budoucnosti. 
Píšu to proto, že přednášky se týkají nejen studentů, ale i jejich uči-
telů a lidí, s kterými jsme na školách v kontaktu. A někdy se mi zdá, 
že hlubší stopu zanechají příběhy a ilustrace právě v dospělých. 

Michal Malina
Dalším tématem bylo „Sex, city, vztahy“ pro 8. třídu. Dostal jsem 
mnoho otázek, které mohou žáci psát anonymně během přestávky. 
Na začátku druhé hodiny na ně odpovídám. Jedna dívka z 8. třídy 
se např. ptala, co má odpovědět svému klukovi, který jí řekl, aby si 
dala zvětšit prsa... Tato beseda mě fakt baví, protože jde naprosto 
jiným směrem než dnešní trendy. Být blízko mladým lidem v jednom 
třídním kolektivu a otevřít jim svůj život, to je něco, v čem vidím ob-
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rovský význam. Povzbuzení v oblasti panenství, panictví, nikam ne-
spěchat v oblasti sexuality, vážit si sebe, svého těla – je fantastické, 
že to mladí lidé mohou slyšet a nemusí být pouze v jednostranném 
tlaku kamarádů, známých a médií. Je skvělé číst ze zpětných anket, 
jak změnili názory na určité věci, jak se od dnešního dne dívají na 
své panenství, panictví – jako na dar, něco cenného. 

Téma Rasismu a tolerance je velmi „žhavým“ tématem zvlášť v na-
šem městě, kde v několika lokalitách existují problémy s Romy. Bě-
hem besedy se ptám, zda měl někdo nějakou negativní zkušenost 
např. s Romy. Skoro v každé třídě ji někdo měl. Není to vůbec 
jednoduché téma, ale je také skvělé slyšet, že samotné děti mají 
některé své kamarády Romy. Během druhé hodiny hrajeme jednu 
psychohru, která je velmi silná v oblasti emocí, kdy si musí skupi-
na po předložení několika informací vybrat, komu z pěti lidí daruje 
život (pouze jednomu člověku, zbytek „umře“). Je to zajímavá hra 
na předsudky v našich životech a na odsuzování. Po této hře jsou 
děcka povzbuzená k odpouštění a ke schopnosti dávat ostatním 
druhou šanci, kterou často potřebujeme i my.

Přednáší lektor Michal Malina.

novinky, událoSti a inFormace Z naší kanceláře

Nová e-mailová adresa 
Používáme novou adresu nadace@mezinarodni-potreby.cz.  
Původní adresa incz@incz.info je zatím stále v provo-
zu. Výkonný ředitel nadace Petr Horáček má nyní adresu  
petr.horacek@mezinarodni-potreby.cz.

Jak snadno najdete naši dálkovou adopci
Nadace vlastní internetovou doménu www.dalkova-adopce.cz, která 
je přesměrovaná na naše hlavní internetové stránky. Z titulní stránky 
nebo z menu se dostanete na další informace o programu. 

Vklad hotovosti na náš účet 
Na našem účtu u UniCredit Bank je nyní nastaven nulový poplatek 
za vklad hotovosti (běžně se za to platí nemalý poplatek). 
Dar nám tak můžete darovat v každé pobočce UniCredit Bank. Pro-
sím počítejte s tím, že u darů vložených na náš účet se nám nezob-
razí Vaše jméno – dárce pro nás zůstane neznámý. Kontaktujte nás, 
chcete-li, abychom byli schopni Váš dar identifikovat.
Tato banka našim vkladatelům donedávna chybně strhávala popla-
tek za vklad hotovosti. Dověděli jsme se o tom až nedávno a situaci 
se nám podařilo vyřešit. Touto cestou se velice omlouváme všem, 
které toto nedopatření banky postihlo.

Potvrzení darů za rok 2013
Dary naší nadaci si zaměstnanci, podnikatelé i firmy mohou ode-
číst od základu daně. Část odvedených daní tak dostanou zpátky 
a vrácený obnos mohou libovolně použít. Stát tak zvýhodňuje dár-
ce, kteří pak mohou platit na daních o něco méně.
Minimální uplatnitelný dar pro fyzické osoby je celkově 1000 Kč 
za rok (může to být např. i pět potvrzení od různých neziskovek po 
200 Kč). Dárce může uplatnit maximálně 10 % ze základu daně 
(§15 odst. 1 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.).

Daně z příjmů právnických osob se týká § 20 bod 8 uvedeného 
zákona.
Potvrzení o darech rozesíláme ve 2. polovině ledna automaticky 
všem dárcům, na které máme kontakt (pokud jste nám nesdělili, 
že potvrzení nepotřebujete). Změny ve svých údajích za účelem 
potvrzení nám prosím sdělte nejpozději do 10. ledna. Poté už není 
možné přesouvat dary mezi osobami-příjemci potvrzení a zpětně 
měnit již vydané potvrzení.

Podpora práce pracovníků nadace
Už mnoho let získáváme partnery a dárce pro různé potřeby, a po-
míjíme přitom finanční podporu práce nás jako pracovníků nadace. 
Práci ředitele zčásti osobně podporují někteří zahraniční partneři, 
ale až donedávna nikdo z České republiky. 
Často jsme si ovšem uvědomovali, že i my v naší službě potřebuje-
me osobní podporovatele a partnery. Vliv nadace prostřednictvím 
jejích projektů by nebyl možný bez konkrétních lidí. Zaměstnanci 
jsou také součástí celého díla a potřebují podporu i modlitby. 

Rádi bychom Vás proto požádali, zda byste nezvážili podporu služ-
by nás, pracovníků kanceláře.

Jde přitom jak o finanční potřeby, tak i o osobní účast na službě. 
Víme, že jsou lidé, kteří se za nás a naši práci budou rádi konkrét-
něji modlit, pokud jim k tomu dáme příležitost. Každý z nás je při-
praven se svými osobními dárci komunikovat pravidelněji (bude-li 
na ně mít kontakt) a sdílet se o svých výzvách i radostech. Pokud 
jste ochotni k této podpoře, ozvěte se nám.

Finanční podpora pracovníků nadace nejenom snižuje režijní ná-
klady nadace, ale je viditelnou formou účasti na práci. Získávání 
těchto darů nemá vliv na plat pracovníků, ten stanovuje správní 
rada vlastním rozhodnutím. Budeme rádi, když případná podpora 
pracovníků nebude znamenat přesunutí darů, které byste jinak da-
rovali nadaci na jiný projekt.
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variabilní Symboly pro peněžité dary

Účel daru Var.  
symbol

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

Podpora práce administrativní pracovnice 018

Podpora práce koordinátorky 017

Podpora práce projektové manažerky 016

Podpora práce výkonného ředitele nadace 015

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 spe-
ciální.

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

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

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

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

Neprodejné.

Adresa: Nadace Mezinárodní potřeby, 
 Vinohradská 909, 
 Česká Třebová
 560 02
IČ:  63836831
Tel.:  483 394 202
E-mail:  nadace@mezinarodni-potreby.cz
Č. ú.: 139513054/2700 UCB Liberec
Web: www.mezinarodni-potreby.cz
 www.zdrava-mladez.cz
 www.dalkova-adopce.cz

Náš nejbližší cíl je získat od českých dárců srovnatelnou částku, 
jako dostáváme ze zahraničí, tj. 140 000 Kč.

Můžete přispět na náš účet č. 139513054/2700 (UniCredit Bank 
Liberec) s variabilním symbolem podle Vašeho zvážení:

•	 Podpora práce výkonného ředitele nadace (Petr Horáček): 
var. s. 015; 

•	 podpora práce projektové manažerky (Daniela Horáčková): 
var. s. 016;

•	 podpora práce koordinátorky (Eliška Horáčková):  
var. s. 017;

•	 podpora práce administrativní pracovnice (Lucie Štěpánová): 
var. s. 018.

Může jít o jednorázový či opakovaný dar. Platí, že pro nadaci  
neexistují příliš malé dary, ale vážíme si všech darů stejně.

Naše nadace nepřijímá dary z hazardu
Připojili jsme se k iniciativě „Nevládky bez hazardu“, ve které více 
než 70 nevládních organizací vyjádřilo svůj postoj k etice získávání 
darů (fundraisingu).
Naše nadace nepřijímá dary z hazardu, nikdy jsme žádný dar z ha-
zardu nedostali a nepočítáme s ničím takovým ve svém rozpočtu.

Finanční situace programu Zdravá mládež

250 841 Kč 424 159 Kč

Plánovaný příjem z ČR pro rok 2013 je 675 000 Kč.

Průběžný stav podpory v roce 2013 k 21. 10. 2013
Plánovaný příjem z ČR pro rok 2013 je 675 000 Kč.

Doposud jsme získali Ještě potřebujeme


