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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 2014

Milí dárci a partneři nadace,
těší nás, že můžeme ve spojení s Vámi i nadále konat stále rozsáh-
lejší práci jak v českých školách, tak v pěti zemích v zahraničí. Tato 
dobročinnost mění lidské životy a věříme, že nic z toho nepřichází 
nazmar. Doufáme, že i letos budeme moci rozšířit záběr této prá-
ce. Připravujeme projekt dálkové adopce ve zcela nové zemi, více 
o tom Vám však prozradíme později.

Filipínské děti si hrají mezi troskami po tajfunu.

Na začátku roku naše nadace účetně ukončila loňský rok. Při po-
hledu zpět jsme zaznamenali několik „kulatých“ skutečností:
•	 Nadace od svého vzniku v r. 1995 rozdala 50 milionů korun.
•	 Částky, které jsme díky Vám vydali na programy podpory 

do zahraničí a na program Zdravá mládež, což je podpora 
lektorské práce na českých školách, se téměř shodují. Na 
každý z těchto programů jsme od našeho vzniku vydali asi 
22 milionů. (Zbývající obnos jsme rozdali na naše další 
projekty.)

•	 Ještě jedno číslo je velmi důležité: náš program Zdravá 
mládež vstoupil do 16. roku své existence. Celou tuto 
dobu dáváme peníze na mzdy lektorům zařazeným v tomto 
programu. 

Do tohoto vydání jsme zařadili „Zprávu o využití sbírky na pomoc 
po tajfunu“ – byl to nejsilnější změřený tajfun v historii a ude-
řil na Filipíny v listopadu 2013. Doporučuji Vám dvouminuto-
vé video z postižené oblasti s českými titulky, které najdete na  
www.incz.info/tajfun-filipiny-2013.htm. Ředitel IN Filipíny, pan Jo-
nes Dizon, v něm děkuje za finanční pomoc. 

Děkuji Vám za Vaši přízeň a přeji Vám příjemné čtení.

Váš Mgr. Petr Horáček,
výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby
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Zprávy Z podporovaných Zemí

Školáci v Dehradunu na severu Indie.

Každých několik vteřin zemře na světě jedno dítě v důsledku ex-
trémní chudoby – kvůli hladu, nedostatku pitné vody nebo na ně-
jakou nemoc. 
Ve světě je 215 milionů pracujících dětí, které nemohou získat 
vzdělání. 
Kvůli chudobě nemohou některé děti chodit do školy.

Dárci zapojení do programu Dálková adopce PLUS® se stávají sou-
částí řešení tam, kde je nouze. Dětem dáváme víc než jen vzdělání.

Níže najdete novinky ze zemí, kde s naší partnerskou organizací In-
ternational Needs (IN) zprostředkováváme dálkovou adopci a další 
programy pomoci do zahraničí.
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Muslimové na jihu země získali autonomii
Od začátku roku 2014 docházelo na jihu Filipín k nepokojům mezi 
islamistickými povstalci a filipínskou armádou. Na jižním ostrově 
Mindanao žije asi 5 milionů muslimů, zatímco zbytek obyvatel Fili-
pín se hlásí převážně ke křesťanství. Muslimové požadují autonomii 
či vlastní stát a vláda s nimi od roku 1997 vyjednává. Povstání trvá 
již přes 40 let a má na svědomí smrt nejméně 120 tisíc lidí. Své 
domovy kvůli němu opustilo více než 2 miliony lidí.
27. března 2014 byla podepsána mírová dohoda s hlavní povsta-
leckou skupinou. Povstalci tak získají rozsáhlou autonomní oblast 
na ostrově Mindanao výměnou za ukončení povstání. To je velký 
úspěch filipínské vlády a prezidenta.
V této oblasti jsou i další povstalecké skupiny, které požadují větší 
míru autonomie či vlastní stát a je pravděpodobné, že budou i na-
dále vyvolávat nepokoje.
Před několika měsíci začali naši filipínští kolegové vybírat k pod-
poře i děti ze slumové komunity na tomto ostrově. Slum je u moře, 
většina zdejších obyvatel se živí rybařením, někteří vyrábějí rohože. 
Žijí v pronajatých domech a pitnou vodu si často musí kupovat.

Z dálkové adopce

Nová adresa dětí z Filipín
Mění se adresa, na kterou můžete posílat případné dopisy dítěti z Fi-
lipín, které podporujete. Do adresy dopisu ani balíčku se už nesmí 
psát jméno dítěte (to je jediná změna). Nová adresa vypadá takto:

International Needs PHILS.
c/o Sponsorship Coordinator
P.O. Box 101
MARIKINA CITY
PHILIPPINES, 1800

Zásilky se jménem dítěte na obálce už pošta nedoručí, protože dítě 
na této adrese není. Jménem, příjmením a kódem (z písmen a čís-
lic, na konci je CZ) dítěte je nutné označit veškerý obsah zásilky.
Tato změna platí pro dopisy i pro příp. balíčky (které obecně ne-
doporučujeme posílat). Prosím připojte si tuto změnu k ostatním 
informacím o Vašem dítěti. Veškeré pokyny a pravidla pro zásilky 
dětem najdete na www.incz.info/dopisy-a-darky-detem.htm (nahoře 
pod nadpisem jsou modré odkazy, kde jsou další informace).

Tajfunová sezona
Filipíny byly 8. listopadu 2013 zasaženy ničivým tajfunem Hayian 
(filipínsky Yolanda). Šlo pravděpodobně o nejsilnější tajfun na pev-
nině, jaký byl kdy zaznamenán. Hayian zasáhl plnou silou ostrovy 
Leyte a Sumara a zanechal za sebou na 6 000 mrtvých. Filipíny se 
z této katastrofy teprve vzpamatovávají.
Tajfunová sezona byla loni i bez Hayianu poměrně bouřlivá, ve 
zprávách jsme zaznamenali silná zemětřesení, záplavy a „menší“ 
tajfuny. Tyto přírodní živly obvykle způsobí smrt desítek lidí a další 
statisíce lidí zasáhnou. Ti pak musí trávit až týdny v evakuačních 
centrech a mnohdy přijdou o veškerý svůj skrovný majetek.

Po tajfunu Hayian
Po úderu tajfunu Hayian jsme vyhlásili sbírku na pomoc těm, kdo 
přežili. Naši kolegové z International Needs Filipíny neprodleně 
vyrazili do zasažené oblasti, zejména do Carigary, kde žijí rodiny 
dětí v programu dálkové adopce.
Carigara leží na ostrově Leyte asi 50 km od velkého města Taclo-
ban (od hl. města Manily je to vzdušnou čarou cca 800 km). Už 
jen dostat se do zdevastovaných míst, odkud se zároveň snažily 
uprchnout tisíce zoufalých lidí, bylo velice obtížné. Naši kolegové 
v následujících týdnech dopravovali do Carigary nejpotřebnější ma-
teriální pomoc a poskytli místním lidem také odborné psychosociál-
ní služby, tolik potřebné v těchto traumatických zážitcích.

Tajfun Hayian zpustošil také oblast Carigara na ostrově Leyte,  
kde bydlí děti v programu dálkové adopce.

Všechny děti a rodiny podporované v programu adopce tajfun přeži-
ly. Rodiny z oblasti Carigara utrpěly zejména materiální škody v po-
době poničených či zcela zničených domů. O něco menší škody 
měly rodiny v oblasti Albay. Zda je Vaše dítě ze zmíněných oblastí, 
poznáte podle jeho kódu. Kódy dětí z Carigary začínají písmeny 
PHCL, kódy dětí v Albay písmeny PHAL. Všechny ostatní děti bydlí 
v jiných oblastech, které tajfun nezasáhl.

Na internetových stránkách www.incz.info/tajfun-filipiny-2013.htm 
jsme podrobně informovali o událostech po tajfunu. Denně jsme 
procházeli zpravodajství a odkazovali jsme na nejpodstatnější zprá-
vy. Zveřejnili jsme, jak probíhala humanitární pomoc v prvních týd-
nech, jaké byly největší problémy a obtíže. Zajímavé bylo napří-
klad zpravodajství Českého rozhlasu, který měl na místě vlastního 
reportéra.

Zážitky dětí
„Když jsem slyšel varování, že přijde bouře, nebral jsem to vážně, 
protože svítilo sluníčko. Ale pak nás ve škole poslali domů, aby-
chom se připravili na evakuaci, takže jsem dostal strach. Ptal jsem 
se maminky, zda se opravdu blíží bouře. Řekla, že neví, ale že se 
musíme připravit. Zabalili jsme si důležité věci, já jsem si vzal ob-
lečení, knihy, školní potřeby a Bibli. Pak jsme odešli do nejbližšího 
bezpečného domu, čekali jsme a modlili jsme se. Šli jsme spát 
a brzy ráno mě probudil veliký hluk. Viděl jsem, že venku silně prší 
a je vichr, a stále se to zhoršovalo. Viděl jsem, jak vichr ničí domy, 
jak padají stromy, střechy a sloupy. Zničilo to i náš dům. Dům, ve 

Z Filipín
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Ve druhé fázi, v posledním týdnu listopadu a během prosince, bylo 
dovezeno další trvanlivé jídlo. Díky zahraničním dárcům i díky Vám 
dodala IN Filipíny obětem tajfunu celkem 8 tun jídla. To pracovníci 
postupně rozdali rodinám.
Do Carigary přijel odborník na výživu a v této fázi byla zorganizová-
na desetidenní „krmící“ akce – pomocný tým poskytl místním lidem 
každodenní jídlo. Pracovníci IN začali shromažďovat stavební mate-
riál na opravu domů. I nadále probíhaly psychosociální aktivity pro 
děti i pro dospělé. IN poskytla finanční pomoc také místním církvím.

Od konce prosince až do konce března 2014 probíhala třetí fáze 
pomoci. Nyní šlo hlavně o dodání stavebních materiálů, díky kterým 
si rodiny mohly opravit nebo zcela nově postavit skromné přístřešky. 
Toto byla nejnákladnější část pomoci a byla možná jen díky soucitu 
a solidaritě zahraničních dárců.

Koordinátoři pomoci průběžně monitorovali probíhající práce. 
I z dopisů dětí v dálkové adopci, které jsou z Carigary, můžeme 
vidět, že tato pomoc skutečně splnila svůj účel. Tyto rodiny se 
mohly díky Vám rychleji vzpamatovat z katastrofy a snáze se vrátit 
k normálnímu životu.

Přehled o počtu lidí, ke kterým se dostala humanitární pomoc IN:

Druh pomoci Počet příjemců
stavební materiály 115 rodin
jídlo 924 rodin
lékařské služby 603 lidí
psychosociální pomoc 568 lidí

„Během tajfunu jsme byli u babičky. Bylo požehnání, že jsme byli 
v bezpečí. Náš dům byl zničený jen částečně.“

„Byla to velká katastrofa, tajfun zničil mnoho věcí, domů a zabil tisí-
ce lidí. Mnoho lidí zažilo trauma, hlavně děti. Všichni jsme po tajfu-
nu zažívali hlad a žízeň. Jsem vděčná, že jsem díky silné víře v Boha 
byla s celou rodinou v bezpečí. Byl to opravdu hrozný zážitek.“

Naše sbírka na pomoc Filipínám probíhala v rámci Vánoční sbírky 
2013 a byla ukončena k 31. 1. 2014. Na Filipíny jste nám přispě-
li celkem 286 411 Kč. Jsme dojatí štědrostí našich dárců. Znovu 
Vám děkujeme!
Celkové výsledky Vánoční sbírky 2013 najdete v části „Novinky, 
události a informace z naší kanceláře“.

Jak probíhala pomoc po tajfunu
Díky Vám, kteří jste přispěli do Vánoční sbírky 2013 na pomoc Fi-
lipínám, a díky dalším zahraničním dárcům, mohli pracovníci IN 
Filipíny účinně pomoci lidem v oblastech, které 8. listopadu 2013 
zničil tajfun Hayian.
Pomoc IN probíhala od 12. listopadu 2013 až do konce března 
2014 v oblasti Carigara na ostrově Leyte, kde žijí rodiny dětí zařa-
zených do programu dálkové adopce.

Programy pro děti, které zažily řádění supertajfunu.

V prvním týdnu po tajfunu bylo na místo dopraveno zejména jídlo. 
Kvůli tajfunu byly totiž obchody buď zničené nebo zavřené, zoufa-
lí lidé tak čekali několik dní uprostřed trosek a chaosu na pomoc 
zvenčí. Pracovníci IN přivezli také nejnutnější léky. V týmu byla zdra-
votní sestra, sociální pracovník a psycholog. V Carigaře se setkali 
především s rodinami v programu adopce, ale také s ostatními lidmi 
v této komunitě. Ve filipínském programu adopce je 116 dětí, které 
bydlí v Carigaře (z toho 20 je podporováno dárci z ČR). Pracovníci 
IN zhodnotili škody, rozdali rodinám jídlo na několik dní a poskytli 
jim zdravotní péči. Zahájili psychosociální aktivity pro děti, jejichž 
cílem bylo pomoci dětem vyrovnat se s traumatickými zážitky, roz-
ptýlit je a dát jim možnost pobavit se.

kterém jsme čekali, se otřásal. Když konečně déšť i vítr ustal, šli 
jsme se podívat do naší čtvrti. Všechny domy byly zničené, střechy 
probořené, stromy popadané, dokonce i naše škola!
Náš život ale musel jít dál. Po několika dnech jsme slyšeli helikop-
téry a letadla, konečně přišla pomoc. Děkujeme za pomoc, protože 
jsme mohli znovu postavit náš dům. Dostali jsme také potřebné věci 
a jídlo na vánoce. Děkuji Bohu, že chránil naše životy.“

„Opravujeme dům, který byl zničen tajfunem Yolanda. Nemáme stře-
chu, ale máme naději. Víme, že Bůh to má pod kontrolou.“

Zpráva o využití sbírky na pomoc po tajFunu
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Citujeme z dopisů dětí z Carigary
„Děkujeme za materiály na opravu domu, které jsme dostali díky 
Vaší podpoře.“

„Během tajfunu jsme museli jít do evakuačního centra ve škole. 
Všude padaly stromy, lidé plakali a modlili se. Když bylo po všem, 
šli jsme k našemu domu a začali jsme uklízet. Jsem velmi smutná. 
Ale bohatí lidé posílají do zničených oblastí jídlo a pomoc. Děkuji 
také Vám za materiál na opravu domu, který jsme dostali od IN. 
Už máme novou střechu. Byla to pro nás opravdu velká pomoc.“

Poděkování ředitele z Filipín
Na www.incz.info/tajfun-filipiny-2013.htm se můžete podívat na 
krátké video s českými titulky, ve kterém ředitel IN Filipíny osobně 
děkuje za finanční pomoc. Video je natáčené přímo v Carigaře 

Z dálkové adopce

Dětské dny a slavnosti
International Needs (IN) v indickém Dehradunu organizuje několi-
krát ročně slavnosti pro děti. Při nich je pro děti připraven zábavný 
a výchovný program, hry a písně. Účastníci tam také často dosta-
nou dárkové balíčky, které obvykle obsahují trvanlivé potraviny nebo 
praktické věci.
Velká slavnost se odehrála na konci října 2013 v místním křesťan-
ském centru. Byl to den plný her, vyrábění a dalších aktivit, které 
si užilo téměř 90 dětí. S organizací programu pomohli také někteří 
rodiče dětí v programu dálkové adopce.

Další již tradiční slavnost proběhla 26. ledna 2014, kdy je v Indii 
Den republiky. Při této akci děti vždy dostávají dárkové balíčky, ve 
kterých letos byly různé trvanlivé potraviny. To je pro chudé rodiny 
velice praktické a potřebné. Tato slavnost je také příležitostí setkat 
se s rodiči podporovaných dětí. Pracovníci IN letos znovu povzbu-
dili rodiče, aby pomáhali dětem s učením a podpořili je v různých 
aktivitách. Rodiče jsou vždy vděční a děkují za podporu, kterou jim 
dárci z ČR a z dalších zemí poskytují.

Doučování a výuka práce na počítači pro děti
I v uplynulém půlroce probíhalo doučování pro podporované děti. 
Je zdarma a účastní se ho děti v programu adopce, které chtějí 
nebo potřebují zlepšit prospěch. Mohou si zde také udělat domácí 
úkoly. Podle Nicanora Tamanga, ředitele IN Dehradun, postoupily 
do další třídy všechny děti, které chodí na doučování. Pracovníci 
navíc nedávno pro doučovací centrum získali starší počítač. 
Nicanor říká: „Některé děti už se učí základy práce s počítačem. 
Všechny děti už počítač někdy viděly, ale žádné z nich se na něm 
nemohlo nikde naučit pracovat. Přál bych si, abychom je mohli 
naučit vše potřebné.“

Pomozte i Vy těmto dětem z Indie
Hranice mezi západním Nepálem a Indií jsou otevřené, a proto sem 
přichází mnoho Nepálců hledat práci. V Dehradunu (což je hlavní 
město severoindického státu Uttarákhand) je však nečeká o moc 
lepší život. Žijí ve slumech a v chudobě. 

před nově postavenými „domky“. Stojí za to vidět přístřešky, kterým 
se na Filipínách říká domy nebo domky.

Příjem rodičů nestačí na vzdělání těchto dětí. 
Na www.incz.info/deti-ze-severni-indie.htm si můžete kdykoliv ově-
řit, zda jsou ještě volné k podpoře (nebudou-li tam, našly mezitím 
dárce). Potřebných dětí z Indie je tam ještě více.

Rachel Kumar 
Rachel nemá sourozence. Otec zemřel, 
když byla ještě malá. Matka pracuje jako 
pomocná učitelka ve škole. Rodina je křes-
ťanská, indické národnosti a žije v prona-
jatém domě. Rachel pomáhá doma s va-
řením a úklidem. Ve škole ji nejvíc baví 
matematika a angličtina. Chodí do 6. třídy. 

Arjun Thapa
Arjun má 4 sourozence. Otec pracuje jako 
dělník a matka je v domácnosti. Rodina 
je křesťanská, nepálské národnosti. Arjun 
pomáhá s domácími pracemi. Baví ho an-
gličtina. Hraje rád kriket a chtěl by se stát 
vojákem. Chodí do 7. třídy. Arjun byl od 
roku 2011 podporován z ČR. Jeho dárce 
však už nemůže pokračovat v podpoře, tak-
že Arjun hledá nového dárce.

Parineeta Jaiswal 
Parineeta má mladší sestru. Otec zemřel, 
když byla Parineeta maličká; matka se pak 
znovu vdala za dobrého muže, který přijal 
ji i její dvě dcery. Parineetin adoptivní otec 
je knihvazačem v tiskárně, má však malý 
příjem na to, aby zajistil rodinu a vzdělání 
dětí. Mají pronajatou místnost v cihlovém 
domě s plechovou střechou. Vodu čerpají 
z veřejného vodovodu, ale v období dešťů není pitná. Parineeta je 
indické národnosti. Parineeta pomáhá matce s domácími prace-
mi, také sestře s učením. Jejími oblíbenými předměty ve škole jsou 
angličtina a kreslení. Chodí do 2. třídy. 

Z indie
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Nové volby, nové stávky
V Nepálu se 19. listopadu 2013 odehrály volby do ústavodárného 
shromáždění. To bylo totiž rozpuštěno, protože nebylo schopné 
sestavit ústavu. Listopadové volby byly již tradičně provázeny masiv-
ními stávkami a hlavní město Káthmándú bylo nejméně dva týdny 
ochromené. Tyto generální stávky jsou obvykle vynucené různými 
politickými skupinami, které s něčím nesouhlasí. Během stávky je 
například násilně blokována veškerá doprava a jsou zavřené školy, 
úřady a obchody.
Samotné volby nakonec proběhly poměrně klidně a žádná strana 
nezískala většinu. Vítězný počet hlasů měla Nepálská kongresová 
strana, která se již od roku 1950 pokoušela demokratizovat či svrh-
nout tehdejší monarchický režim. Druhé místo získali komunisté 
a třetí maoisté. Nové ústavodárné shromáždění se bude nyní po-
koušet o sestavení první nepálské ústavy – to se zatím nepovedlo 
od roku 2008, kdy Nepálská republika vznikla. 
V únoru byl zvolen nový premiér, vůdce Nepálské kongresové strany, 
který slíbil, že ústava bude vytvořena během jednoho roku.

Z dálkové adopce

Nový koordinátor adopce
Nedávno byl do nepálské kanceláře přijat nový pracovník Prane-
sh Shrestha. Po zaučení se od nového roku stará o administraci 
adopce pro české dárce. Má na starosti pravidelné zprávy dětí, 
zodpovídá naše dotazy a řeší s námi jakékoliv nejasnosti. Komu-
nikace s ním byla doposud bezproblémová a máme naději, že 
díky jeho pracovnímu nasazení Vám budeme moci poskytovat 
ještě kvalitnější informace a služby než dosud. 

Potíže s vánočními zprávami od dětí
Výše zmíněné stávky a nepokoje silně ovlivnily zprávy dětí z Nepá-
lu za 4. čtvrtletí 2013, což byly vánoční pozdravy pro jejich dárce. 
Našim kolegům se nepodařilo získat včas přáníčka od třiatřiceti 
dětí. Je to proto, že podporované děti z Nepálu bydlí na různých 

místech po celé zemi. Pokud 
je stávkami blokovaná doprava 
i jiné možnosti komunikace, je 
obtížné kontaktovat děti ze vzdá-
lených míst. Většinu vánočních 
přání pro dárce nepálských dětí 
jsme naštěstí obdrželi včas a po-
dařilo se nám je také včas ode-
slat. Je nám však líto, že jsme ně-
která přáníčka mohli odeslat až 
po svátcích.

Studenti biblických škol z Nepálu

Z dopisů studentů biblických škol
V květnu ukončí studium čtyři studenti. Budou moci vstoupit do 
služby na plný úvazek v církvi nebo v církevních organizacích. Bě-
hem prázdnin mají praxi nebo pomáhají ve svých domovských spo-
lečenstvích. Ve svých dopisech napsali:

Z nepálu

Nepálské dítě nakreslilo  
na vánoční přání „Betlém“,  
jak si ho představují lidé v Nepálu.
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„O zimních prázdninách jsem jel do Nepálu a většinu času jsem 
strávil v dětském domově, ve kterém jsem vyrůstal od svých 9 let. 
Teď před Vánoci jsem tam organizoval programy a hry pro děti. Moc 
mě to bavilo. Na Štědrý den jsem zde vedl pěvecký sbor. Po prázd-
ninách jsem zase odjel do Dehradunu na školu a nyní už studuji 
ve 2. semestru druhého ročníku.“

„O prázdninách jsem navštívila svou církev v Nepálu. Naše mládež 
z tohoto společenství chce sehnat peníze na Bible pro návštěvníky 
církve a nové věřící. Také chtějí pomáhat nemocným. Mám ráda 
naše mladé, jsou to pracující lidé, učitelé, řemeslníci, prodavači 
a další. A chtějí sloužit Bohu.“

Podpořte studenty biblické školy
Následující studenti hledají dárce, kteří jim pomohou nést finanč-
ní břemeno studia. Na webových stránkách jich máme víc. Prosím 
ujměte se jich. Na www.incz.info/04-02-01.htm si můžete kdyko-
liv ověřit, zda jsou ještě volní k podpoře. Nebudou-li tam, už našli 
dárce.

Anjana Mothey
Anjana se narodila v křesťanské rodině. Je 
indické národnosti. Osobně poznala Ježí-
še v 15 letech, kdy ji Bůh oslovil na jed-
nom shromáždění a ona ho přijala jako 
svého Spasitele. Po smrti svého otce pro-
cházela mnoha těžkostmi. V dubnu 2013 
se provdala. S manželem, který začal brzy 
po svatbě studovat teologii, se oba rozhod-
li pracovat pro Boha. Anjana má velkou 
touhu pracovat s dětmi a mládeží. Ve svém církevním společenství 
učí v nedělní škole. V červenci začne studovat 1. ročník bakalář-
ského studia, které má ukončit v roce 2017. Anjana potřebuje pod-
poru až od června 2014 (podporu zasíláme do zahraničí předem).

Gokul BK
Gokul vyrůstal v hinduistickém prostředí. Když v dětství těžce one-
mocněl, nedokázali mu pomoci lékaři ani hinduističtí a muslimští 

duchovní. Pak se za něj modlila křesťanka. 
Byl uzdraven a s celou rodinou přijali evan-
gelium a víru v živého Boha. Byl pokřtěn 
a rozhodl se pracovat pro Pána Boha a 
sloužit lidem ze svého společenství. Nyní 
studuje v 1. ročníku bakalářského studia, 
které by měl dokončit v roce 2016. Gokul 
je nepálské národnosti.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
V tomto vydání Vám umožňujeme pohled na obdivuhodnou službu 
nepálských žen.

Očkujeme děti proti obrně
Paní Dambar Kumari Thapa píše: 

„V naší vesnické oblasti je poměr-
ně rozšířená dětská obrna. Je to 
zejména kvůli špatné hygieně. 
Proto chodíme s týmem lidí a oč-
kujeme děti proti této nemoci. Já 
pracuji jako dobrovolnice s těhot-
nými ženami a starám se o jejich 
zdraví. Při těchto akcích také li-
dem vyprávíme o Bohu a dává-
me jim informační letáčky.“

I vlivní lidé potřebují Boha
„Vyprávěla jsem o Bohu jednomu známému a vlivnému muži, který 
hodně pije a podvádí. Odpověděl: ‚Já to nepotřebuji, jsem slavný, 
mám dobré jméno a dobrý příjem.‘ Ještě chvíli jsme mluvili a pak 
jsem odešla. Za týden mi volal a řekl mi, že není v pohodě, že si 
uvědomil, jak špatné věci dělá, a že chce uvěřit v Ježíše Krista. Můj 
manžel šel k němu domů a společně se modlili. Když tento muž 
uvěřil v Boha, nastaly v jeho životě jasné změny k lepšímu. Nyní je 
ve společnosti i v církvi ještě více respektován,“ říká o této viditelné 
změně paní Jasmaya Subba.

Paní Dambar při bohoslužbě.

Ze srí lanky

Z dálkové adopce

Srílanská pobočka je nyní stabilizovaná
International Needs (IN) na Srí Lance řešila v posledních měsících 
důležité majetkové otázky. Na jejích projektech se až donedávna 
podílela ještě jedna další mezinárodní organizace, což je dobrým 
příkladem spolupráce. Po odchodu bývalé ředitelky však tato spo-
lupráce skončila a bylo nutno vyjasnit majetkové a finanční vztahy 
obou organizací. 
Během procesu vyjasňování majetkových poměrů byla budoucnost 
srílanské IN poměrně nejistá. Program dálkové adopce probíhal ce-
lou dobu beze změn a všechny podporované děti využívaly podporu 
tak, jak jsme zaručili. S ohledem na dárce jsme však na podzim 
2013 znovu pozastavili hledání nových dárců pro děti ze Srí Lanky 
a čekali jsme, až se situace vysvětlí.

Současná situace srílanské IN se stabilizovala natolik, že jsme se 
rozhodli v rozvoji jejich adopce pokračovat. Nyní si opět můžete 
vybírat k adopci i tyto děti. Chtěli bychom všemožně podpořit práci 
našich srílanských partnerů a získat dárce pro další děti. Několik 
desítek dětí zapojených do programu totiž nemá dárce a pobočka 
IN na Srí Lance jim poskytuje základní péči z omezených rezerv-
ních zdrojů.

Státní školství je na nízké úrovni
Na Srí Lance je školní docházka povinná, nikdo však docházku 
dětí nekontroluje. Děti chodí do státních škol, kde se platí měsíční 
poplatek ve výši asi 20–40 Kč. Další nutné výdaje jsou s pořízením 
uniformy, školních potřeb a podobně. Úroveň výuky v těchto školách 
je velmi nízká. Do dalšího ročníku obvykle automaticky postupují 
i děti, kterým se učení nedaří. 
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Učitelé ze státních škol většinou vedou ještě soukromé hodiny do-
učování, kde se děti teprve dostanou k potřebnému vzdělání. To 
je na Srí Lance velký byznys. Denní poplatek za toto doučování se 
pohybuje mezi 80–140 Kč, což je samozřejmě pro chudé rodiny 
nemožné.
Proto IN Srí Lanka poskytuje zdarma doučování v Harrisonově cen-
tru pro děti, které jsou v programu adopce.

Co dává dětem Harrisonovo centrum
Na programy v Harrisonově centru (provozovaném IN Srí Lanka) se 
váže podpora v programu adopce. Jde o předškolní výchovu nebo 
o kvalitní doučování, díky kterému dítě získá potřebné vzdělání. 
Kromě toho je dětem každý den poskytováno jídlo a další služby. 
Pravidelně zde dostávají nové uniformy (ty jsou ve státních školách 
nutné), boty, školní batohy a další potřebné pomůcky.

Srílanské děti častěji opouštějí program adopce
V této zemi dochází častěji k tomu, že dítě je vyřazeno z programu 
dříve, než dokončí studium. Je to způsobeno specifickými podmín-
kami programu a tím, že jde o velmi chudé děti.

Děti v Harrisonově centru.

Časté důvody k opuštění programu jsou:
•	 Dítě nemá nikoho, kdo by ho doprovodil do Harrisonova 

centra, kde probíhá výuka (např. když rodič, který dítě vodil 
dosud, získal práci). Slum, kde žijí, je příliš nebezpečný na 
to, aby v něm dítě chodilo samo.

•	 Dítě je po vyučování ve státní škole příliš unavené na to, aby 
ještě chodilo na doplňkový program do Harrisonova centra.

•	 Dítě má ve státní škole povinné odpolední vyučování, proto 
nemůže chodit na programy do Harrisonova centra.

Nemůže-li dítě navštěvovat Harrisonovo centrum, nemůže ani vy-
užívat podporu dárce. Pracovníci IN s ním už nemohou udržovat 
kontakt, aby mu předali další části podpory a získávali od něj pra-
videlné zprávy pro dárce. Z toho důvodu je obvykle nutné podporu 
těchto dětí ukončit, přestože je nám to líto a víme, že dárci mají ke 

„svým“ dětem vřelý vztah.
Když rodiče zvládnou financovat náklady docházky do státních škol, 
může dítě i po vyřazení z programu podpory pokračovat v docház-
ce do státní školy. Pravdou však je, že státní školy jsou na velmi 
nízké úrovni.
Prosíme Vás, dárce srílanských dětí, o pochopení této specifické 
situace.

Děti v centru si mohou hrát venku
Harrisonovo centrum navštívila v září státní úřednice, která má na 
starosti předškolní výchovu. Díky tomu byli učitelé centra pozváni 
na školení, které vedli různí lektoři a lékaři. Učitelé se tak dozvě-
děli o nových metodách učení. Šlo například o dětské pískoviště, 
přírodovědnou výuku, čtení, koutek s hračkami nebo venkovní pro-
stor na hraní.
Ředitelka IN Srí Lanka o tom říká: „Máme v plánu pozměnit zahra-
du, aby si děti mohly hrát více venku. Zatím jsme udělali zastře-
šenou část, kde si děti mohou hrát i v dešti. Víme, že většině dětí 
rodiče nedovolují hrát si venku nebo na hřištích, protože se u toho 
často strhnou hádky a rvačky a prostor kolem domů není bezpečný.“

Ze zpráv křesťanských pracovníků

Věnují se hůř zvladatelným dětem
Díky programu dálkové adopce finančně podporujeme dva pra-
covníky IN na Srí Lance. Godfrey pracuje v Harissonově centru už 
několik let jako údržbář a pomocník. Pomáhá však také například 
s dětmi, které jsou divoké či nezvladatelné.
Hillary je administrativní pracovník a učitel a ve srílanské IN pracu-
je teprve rok. Kromě jiného se zabývá poradenstvím a dětmi, které 
mají problémy.

„Načapali jsme šest kluků z 10. třídy, jak kradou ovoce ze souse-
dova stromu pod vedením chlapce jménem Jenison. Jeho rodiče 
spolu nemluví a v minulosti otec matce hodně nadával. Jenison si 
vůči matce vypěstoval averzi. Otec pak odešel za prací daleko od 
domova. Od té doby je Jenison čím dál vzpurnější. Matčin bratr ze 
slumu Badowitta je navíc známý gangster. Jenison proto věří, že 
jako buřič se může stát uznávaným a populárním. Nějakou dobu 
jsem s ním mluvil a zdálo se mi, že je v něm mnoho dobrého. Jen-
že on nechce být dobrý, protože se bojí, že by nebyl úspěšný a že 
jako rebel má více šancí. Stále s ním pracuji a snažím se ho po-
vzbuzovat, aby hledal tu lepší cestu.“

Z ugandy
Zákon proti homosexualitě
Koncem února se Uganda ocitla v centru zájmu světových médií, 
když prezident Yoweri Museveni podepsal tvrdý zákon proti homo-
sexualitě. Za projevy homosexuality nyní v Ugandě hrozí mnohaleté 
vězení, v nejhorších případech (např. sex s nezletilým) až doživotí. 

Homosexualita je v afrických zemích tabu, v 37 z nich je ilegální. 
Vedení Ugandy říká, že tímto zákonem chrání morální zdraví svých 
lidí a dětí před západní zkažeností.
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program Zdravá mládež v Čr
Děti se s pornografií na internetu setkávají průměrně už v 11 letech.

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

V ČR v posledních letech přibývá nakažených HIV – loni jich bylo 
nejvíce od r. 1985. Celkem 88 % všech nakažených se infikovalo 
při sexu.

Program Zdravá mládež podporuje lektory přednášející na českých 
školách na etická témata. Lektoři se s mladými setkávají i ve vol-
ném čase, navazují užší kontakt, pomáhají a radí jim v krizových 
situacích.

Pro děti a mládež může být zásadní pomocí, když v rámci primární 
prevence uslyší přednášku lektora v jejich škole.

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

Několik bohatých zemí vzápětí zastavilo finanční pomoc Ugandě 
a k tomuto kroku se nečekaně rozhodla i Světová banka. V jejím 
případě se jedná o zastavení obří půjčky (cca 1,8 miliard Kč) a jde 
o neobvyklé rozhodnutí vzhledem k tomu, že banka se obvykle vyhý-
bá zasahování do politiky. Zahraniční pomoc tvoří celkem čtvrtinu 
ugandského rozpočtu.
Vedení Ugandy na tyto kroky reaguje s klidem. Podle autora zákona 
je to cena, která se musí zaplatit, a stojí to za to. Prezident Muse-
veni tvrdí, že Uganda se bez cizí pomoci obejde a její rozvoj bude 

probíhat i nadále. Yoweri Muse-
veni je prezidentem Ugandy již 
od roku 1986.

Z dálkové adopce

Laboratoř pro střední školu
V roce 2013 byla dostavěna vědecká laboratoř pro střední školu 
v Buikwe. Její vybavení bylo zakoupeno díky podpoře křesťanů z Ka-
nady. Střední školu v Buikwe nyní navštěvuje 415 studentů. 
V areálu školy probíhá stavba knihovny a čtyř nových tříd. Díky 
zahraničním dárcům mohlo být nově vybaveno i odborné učiliště.

Propadnutí v ugandské škole 
Vzdělání má v Ugandě jinou hodnotu než u nás, kde základní školu 
považujeme za samozřejmost a maturitu za nutnost. Mnoho ugand-
ských dětí nedokončí ani základní vzdělání.
International Needs (IN) Uganda klade důraz především na kva-
litu výuky. Děti, které mají s potíže s učivem, raději opakují třídu, 
než aby šly do dalšího ročníku s nezvládnutou látkou. Propadnutí 
u zkoušky nebo opakování třídy se proto v Ugandě nebere tak tra-
gicky jako v českých školách.
Mnohé ugandské děti bydlí v hliněných domcích a rodiny se čas-
to živí farmařením. Děti proto musí pomáhat na zahrádce nebo 
s různými domácími pracemi. Prostor i čas na učení nebo plnění 
domácích úkolů je tím značně omezený. V rodinách často není 
nikdo, kdo by dítěti s učením pomohl.

Zemědělský program pro rodiny
IN Uganda již mnoho let organizuje program na „zlepšení příjmu 
domácností“. V praxi jde zejména o podporu farmaření. IN posky-
tuje rodinám nejen hospodářská zvířata a plodiny, ale i potřebné 
nářadí, chemické prostředky a v neposlední řadě kurzy o efektivním 
chovatelství a pěstitelství. Program má určitá pravidla a motivuje lidi 
k utvoření zemědělských skupin a vzájemné výpomoci. Například 
v roce 2013 vznikla skupina sedmnácti lidí, kteří přispívali do spo-
lečného majetku a zároveň si z něj v nouzi půjčovali. Navíc získali 
podporu svého města a v tomto roce se k nim připojí ještě více lidí.
Jiná skupina se zabývá pěstováním rajčat. Díky seminářům a daro-
vaným prostředkům proti škůdcům je jejich úroda až o 50 % vyšší.

Skupina farmářů dostala dvě prasnice v ceně celkem 1 800 Kč. 
Během roku se narodilo 17 selat, jejichž cena je celkem téměř  
15 000 Kč.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
IN Uganda finančně podporuje celkem 14 křesťanských pracovní-
ků. Ti působí v oblastech Buikwe, Wakiso, Kayunga, Iganga a To-
roro. Jejich úkolem je mluvit s lidmi o víře, podílet se na duchovní 
osvětě, pečovat o křesťanské sbory a zakládat nové. V roce 2013 
se starali celkem o 96 společenství a založili 7 nových. Díky zahra-
ničním dárcům jim IN Uganda poskytuje zejména finance a du-
chovní podporu.
Na čtyři z těchto pracovníků přispíváme (díky programu dálkové 
adopce) pravidelnou částkou také my z ČR.

Prezident Ugandy Yoweri Museveni 
při podpisu zmíněného zákona.  
Zdroj fotografie:  
http://thinkprogress.org
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„Kupte“ přednášku pro jednu třídu
Podílejte se i Vy na přednáškové práci lektorů! Vašich 500 Kč zna-
mená jednu přednášku pro 25 českých studentů. Staňte se součástí 
řešení tam, kde je nouze.
Chcete-li se zapojit svým darem, pošlete příspěvek na náš účet 
č. 139513054/2700 s variabilním symbolem 350. Všechny dary 
z ČR jsou plně použity pro podporu lektorů.
Pro rok 2014 chceme získat celkem 520 000 Kč, abychom mohli 
program udržet a rozvíjet.

Radek Pospíšil a jeho dynamická gestikulace při besedě  
o nebezpečí internetu.

Co se událo v programu Zdravá mládež  
od podzimu 2013
•	 Na konci roku 2013 jsme navštívili několik lektorů na jejich 

přednáškách či v návazné činnosti. Reportáže a fotografie 
z těchto návštěv si můžete prohlédnout na našich 
internetových stránkách v sekci Z přednášek lektorů,  
www.incz.info/14-01.htm.

•	 V únoru proběhlo veřejné grantové kolo, ve kterém se mohli 
hlásit noví zájemci o podporu. I letos se nám přihlásilo více 
obdarovaných pracovníků, než kolik můžeme podporovat. 
Během roku 2014 rozšíříme tým o jednoho lektora a dva 
stávající lektoři se chystají přednáškovou činnost opustit. 
O změnách v týmu lektorů se dočtete dále.

•	 Ukončili jsme spolupráci s lektorkou Erikou Pluskalovou. 
Erika měla začít přednášet od září 2013 v Prostějově a okolí, 
ale přednáškovou práci se jí nepodařilo nastartovat.

•	 Spočítali jsme výsledky roku 2013 a zde je srovnání 
s předchozím rokem:

2013 2012
Oslovených studentů 52 000 41 000
Uskutečněných přednášek 2 486 1 835
Počet podpořených lektorů 18 17

Pohled do zákulisí Zdravé mládeže
Co pro nás, pracovníky nadace, znamená udržovat program Zdravá 
mládež v chodu?
Prvním důležitým úkolem je sledovat práci lektorů a navštěvovat 
jejich přednášky či návaznou činnost. S lektory a jejich aktivitami 

jsme díky tomu velice dobře obeznámeni. Jakékoliv nedostatky ře-
šíme vždy individuálně a s ohledem na místní podmínky. Díky ros-
toucímu počtu lektorů stále zdokonalujeme naše postupy.
Druhou rozsáhlou oblastí práce je získávání financí na tento pro-
gram. Pravidelně zveřejňujeme články a inzeráty v tématických ča-
sopisech, tvoříme reportáže z návštěv přednášek na naše webové 
stránky, informujeme naše dárce o práci lektorů. Máme-li kapacitu, 
oslovujeme církve a firmy s prosbou o dar. Stejně jako loni, i pro 
tento rok jsme obdrželi grant od americké nadace Maclellan Foun-
dation. Naklonit srdce dárců pro Zdravou mládež (která probíhá 
zde v naší bohaté zemi) je zkrátka mravenčí práce, mnohem těžší, 
než vzbudit zájem o chudé děti ze zahraničí. I proto si vážíme ka-
ždého daru.

V září chystáme soustředění lektorů
Na tradiční a oblíbené soustředění se již těšíme. Po loňské boha-
té účasti a pozitivních ohlasech jsme se rozhodli soustředění pro-
dloužit o jeden den, takže se s lektory sejdeme v termínu 1.–3. září 
2014. Na podrobnostech pracujeme.

Změny v týmu lektorů

Nový lektor Pavel Slepička
Od září 2014 se k našemu týmu připojí Pavel Slepička z Prostějova. 
Chystá se začít s přednáškami v Olomouci, Prostějově a okolí. Pa-

vel v minulosti vyučoval na vyšší 
odborné škole, později pracoval 
v Apoštolské církvi jako správ-
ce webu a církevního časopisu. 
V současnosti pracuje na část 
úvazku v křesťanské neziskové or-
ganizaci Žebřík. Má bohaté zku-
šenosti s besedami pro veřejnost 
i s vyučováním na školách. Jeho 
touhou je pracovat s mládeží na 
školách i v návazných aktivitách.

Se dvěma lektory se loučíme
S lítostí oznamujeme, že Roman Kladivo a Władyslaw Motyka opus-
tí náš tým lektorů v květnu 2014. Oběma děkujeme za jejich cen-
nou práci a nasazení pro mladou generaci a přejeme jim v dalším 
životě zdar.

Roman Kladivo ukončuje svou přednáškovou práci, protože bude 
pracovat jako ředitel Střediska volného času Narnie, které provozuje 
Jednota bratrská v Liberci. V programu Zdravá mládež působil osm 
let. Svým akčním přístupem k životu a nadšením pro mladé si vždy 
snadno získával pozornost studentů.

Roman o své práci lektora říká:
„Práci na školách jsem započal před 10 lety a zanedlouho jsem zís-
kal podporu od Nadace Mezinárodní potřeby. Tehdy v roce 2006 
vzniklo zajímavé partnerství. Byl jsem mladší a v přednáškách jsem 
čerpal ze své blízkosti středoškolským studentům. Když jsem vi-
děl některé starší lektory podporované nadací, ani jsem si neuměl 
představit, že bych ke studentům mohl přistupovat jinak než jako 
jejich ‚kamarád‘. Sice mi dnes studenti již tolik netykají, ale před-
nášky si užívám stejně i teď. Díky Bohu mám také výjimečnou pod-

Pavel chce přinést světlo do 
škol v Olomouckém kraji.
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poru v mé ženě, která se mnou 
v celé službě neváhala stát a stá-
le stojí (teď i se dvěma malými 
syny). Jsem přesvědčený, že roli 
lektora primární prevence bych 
nedokázal zastávat jen sám od 
sebe. Díky víře v Krista prožívám 
přijetí, ochranu a podporu, bez 
nichž bych asi dlouho nevydržel. 
S bázní stále znovu vstupuji do 
situací, kdy zřetelně spatřuji pro-
blémy dané třídy a odhalují se mi 
jednotlivé lidské životy plné zmat-
ku, trápení, nezodpovězených otázek a naivity. Pochopil jsem, že 
je třeba být vzorem, jít proti duchu pasivity a humanismu u mladé 
generace a říkat pravdu. Nesmírně cennou životní zkušeností pro 
mne bylo, když mě Nadace Mezinárodní potřeby vyslala do něko-
lika křesťanských sborů v USA, kde jsem strávil měsíc. Zjistil jsem, 
že tamní mladá generace není nepodobná té naší a mohl jsem jim 
směle sloužit tím, co jsem se naučil při své práci.“

Władyslaw Motyka se po dvou letech přednášení přesouvá zpět 
do „ziskového“ sektoru ke své původní práci IT specialisty. Jako 
lektor vykonal velmi cennou službu především s besedami o Face-
booku a internetu, pak i s dalšími klasickými tématy primární pre-
vence.
Přes tyto úspěchy zůstávala Wladova práce značně izolovaná. Ne-
zdařilo se nalézt dostatečnou podporu a potřebné zázemí zejména 
pro jeho následnou práci. Wlado se proto rozhodl přinejmenším 
na nějaký čas tuto činnost opustit a začít později znovu s lépe při-
pravenými podmínkami.

„Moc rád bych se k této činnosti vrátil. Doufám, že se mi do dvou 
let podaří začít znova a že ty otevřené školy na mě a na ty ‚skvělé 
přednášky‘ nezapomenou. Děkuji také Vám všem, kteří jste četli 
moje zprávy, i Vám, kteří jste nás, Motykovy, jakýmkoli způsobem 
podpořili,“ dodává Wlado.

Patrik Müller změnil působiště
Patrik zůstává v týmu MAJÁK o.p.s., Liberec, ale v létě 2013 se pře-
stěhoval do Hrádku nad Nisou a začal přednášet v Hrádku a okolí. 
Praktické zázemí pro jeho volnočasové aktivity mu nyní poskytuje 
Jednota bratrská v Hrádku nad Nisou, což je misijní místo sboru 
JB v Chrastavě.

Střípky z přednášek lektorů

Władyslaw Motyka
Počátkem roku jsem dostal od krnovské školy příležitost, abych pro 
jejich děti udělal přednášku o přátelství, lásce a sexu. Zprvu jsem 
byl zvědavý, jak budou studenti reagovat. Překvapilo mě však je-
jich přijetí.
Během druhé přednášky ke mně o přestávce přišla jedna paní 
učitelka se slzami v očích. Říkala mi, jak důležité informace jsem 
v té přednášce sdílel a jak moc by to sama byla potřebovala před 
dvaceti lety. Ve svém životě totiž, jak řekla, skoro ve všech bodech 
zmiňovaných v přednášce selhala. Byla ráda, že její studenti vstu-

pují do života dospělosti s těmito informacemi, a přeje si, aby to 
slyšelo co nejvíce lidí. Během další přednášky za mnou přišla další 
učitelka a rovněž mluvila v podobném duchu.

Jitka Kultová
Přijala jsem pozvání do jednoho nízkoprahového klubu. Programu 
se zúčastnilo cca 15 dětí, které průběžně přicházely a odcházely. 
Většina z nich byly „děti ulice“, celkem velké procento byly děti 
romské. Program jsem pro tuto specifickou skupinu mírně upravila 
tak, aby vyhovoval jejich konkrétním potřebám. Takže méně odbor-
nosti a více osobních příběhů. Z celé akce jsem měla opravdu dob-
rý pocit. Jen je smutné vidět děti, které o některých věcech nikdy 
neslyšely. Třeba informace, že sex patří do hlubokého, láskyplného 
vztahu, byla naprostou novinkou. Také pro ně byla záludná otázka: 
Jak poznáš, že ten druhý stojí za to (myšleno „stojí za to vstoupit 
spolu do intimní oblasti“)? Přítomná koordinátorka klubu program 
velmi chválila, nebývá prý obvyklé, aby na program přišlo tolik dětí 
a zůstalo do konce.

Patrik Müller
Na klub v Chrastavě pro školáky do 5. třídy chodí 36 dětí z různých 
sociálních vrstev. Některé z nich se zde poprvé setkávají s pravidly, 
respektem, úctou, přijetím, vzájemnou pomocí a s lidmi, kteří je 
mají rádi. Některé děti mají kamarády pouze na tomto klubu a ve-
doucí jsou pro ně jediným dospělým vzorem. Práce s těmito dětmi 
je na dlouhý běh, nicméně se těším, až budou součástí dorostu, 
mládeže a sborového díla.

Patrik při setkání v klubu.
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Setkáváme se každou středu, ale jednou za měsíc uděláme s doros-
tem a mládeží společnou akci, aby se starší učili sloužit mladším 
a mladší viděli, jaké kluby je čekají. Radostí jsou pro mne dvě dív-
ky, které po mých přednáškách na škole začaly chodit do dorostu 
a cítí se tam jako doma.
Klub v Hrádku nad Nisou jsme nazvali Vagón, chceme zde společ-
ně „cestovat“ a poznávat nové věci. Po prvních sedmi setkáních už 
k nám chodí pravidelně 17 dětí s různými životními příběhy. Některé 
děti jsou ze sociálně slabších rodin, bez řádu a bez zájmu rodičů; 
některé mají nálepku „hloupých“, jelikož chodí na speciální základ-
ní školu; některé mají rodiče ve vězení; o jiné se starají prarodiče 
a některé jsou z „normálních“ rodin, byť se za ně některé děti stydí. 
Práce v tomto klubu je na začátku a s pracovním týmem hledáme 
moudrost v tom, jak tuto práci v Hrádku rozvíjet. V jednom máme 
jasno: v roce 2014 zde chceme otevřít mateřské centrum, kde by 
docházelo k větší interakci s rodiči a my bychom tak mohli budovat 
vzájemné vztahy. Jednou z vedoucích v tomto mateřském centru 
bude má žena.

Pavel Kotouček
Na konci listopadu 2013 jsem se zúčastnil setkání metodiků pre-
vence všech základních i středních škol okresu Blansko, kde jsem 
dostal asi 30 minut, abych prezentoval Elim Letovice, naši práci 
s mládeží. Především jsem však mohl nabídnout přednášky pro-
gramu Zdravá mládež. Byla to paráda. Tak obrovský zájem jsem 
opravdu nečekal. Letáky byly rozebrány během několika minut, od-
povídal jsem na mnoho dotazů a někteří metodici se již snažili za-
mluvit si termín přednášek, na což hlasitě reagovali jiní: „V pátek 
nemůže – je u nás!“
Byl to úžasný zážitek i proto, že někteří z účastníků se ke mně hlásili 
a veřejně mě doporučili.
Ihned po programu se ke mně sešel hlouček zájemců a já si jen 
zapisoval termíny a rozdával kontakty. Musel jsem se dokonce pře-
sunout na chodbu, protože hlasitá diskuse již začínala rušit ná-
sledující program konference. Od této chvíle mi nastal požehna-
ný – náročný čas.

Musel jsem si udělat systém v komunikaci a rezervování termínů. 
Chvílemi jsem nevěděl, na jaký e-mail dříve odpovědět, bylo těžké 
vyhovět všem. Najednou jsem měl i týden, kdy jsem měl několik 
přednášek denně. Dodnes na tento zlom v mé „kariéře“ vzpomínám 
s velkou radostí a vděčností Bohu, že mě dovedl až sem a přiznal 
se k mé snaze. I proto Vám tuto událost popisuju včetně osobních 
emocí, protože jsem to celé prožil jako Boží zázrak.

Martin Stavjaník
Na podzim jsem začal vést skupinu pro mladé dospívající nazva-
nou „LOST aneb Jak se neztratit v době dospívání“. Podobnou 
skupinu pro středoškolské studenty jsem již několikrát vedl, ale ta 
byla pro motivované budoucí pracovníky v pomáhajících profesích, 
kteří chtěli zlepšit své dovednosti pro práci s lidmi. Tato skupina je 
spíš pro problémovou mládež, která si v některých oblastech svého 
života neví rady a těžko se vypořádává s problémy. Dlouho jsem na 
tuto cílovou skupinu myslel a teď se mi splnil tento sen s ní pracovat. 
V prvním běhu bylo jen 5 dospívajících, právě pracuji na propaga-
ci druhého. Cítím velkou příležitost se skrze tuto skupinu věnovat 
problematickým mladým lidem; modlím se za ně a těším se, že to 
bude příležitost ke změnám v jejich životě.

Martin Stavjaník při besedě.

podporujeme České meZicírkevní organiZace

Křesťanská misijní společnost (KMS)
KMS poskytuje důležité služby 
křesťanům nejrůznějších deno-
minací. Jako nadace jsme jejím 
členem a podporujeme ji skrom-
nou finanční částkou z výnosů 
našeho nadačního jmění. Chce-
me zároveň povzbudit a motivo-
vat dárce a potenciální příznivce 
práce KMS.

Dary na podporu KMS můžete posílat na náš účet číslo 
139513054/2700 s variabilním symbolem 250.

Každý Váš dar, který na tento variabilní symbol obdržíme, zdvoj-
násobíme (do určitého limitu) a poskytneme KMS. Zdvojnásobení 
darů poskytujeme z našeho nadačního jmění a budeme ho prová-
dět pouze do limitu, kdy celkový součet darů v roce dosáhne výše 
15 000 Kč. Pokud by tento limit byl dosažen, další dary bychom 
jim poskytli již bez zdvojnásobení.

KMS podporujeme od roku 2012. V letech 2012 a 2013 jsme tak-
to podpořili také Českou evangelikální alianci, v roce 2013 jsme 
podpořili i Českou kancelář kurzů Alfa.

KMS
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novinky, události a inFormace Z naší kanceláře

Vánoční sbírka 2013
Konala se od 11. listopadu 2013 do 31. ledna 2014 mezi našimi 
dárci a příznivci a měla tentokrát jen dvě témata. Prvním z nich byly 
tragické události na Filipínách, druhým byl program Zdravá mládež 
v ČR. Těší nás, že jsme díky Vašim darům mohli přispět k dobrému 
dílu. Velice děkujeme Vám všem, kdo jste se zapojili svými dary!

Zde jsou výsledky Vánoční sbírky 2013: celkem jsme získali 
343 602 Kč na tyto účely:
•	 ČR: program Zdravá mládež – Chceme zaplavit školy: 

57 191 Kč. Existuje mnoho názorů na to, jak formovat životy 
mladých lidí. Některým se nelze než podivovat. Náš program 
nese smělé jméno Zdravá mládež a přináší zdravé pohledy 
na životní hodnoty. Lektoři jsou sami dobrým příkladem, že 
lze žít jinak, než jak hlásají dnešní trendy. Lektoři programu 
v loňském roce hovořili k bezmála 53 000 mladých lidí.

•	 Filipíny: Pomoc Filipínám postiženým tajfunem Haiyan: 
286 411 Kč. Kolegové z Filipín pomáhali lidem v postižené 
oblasti účinně a včas. Tým naší partnerské organizace IN 

byl jeden z prvních, který zasahoval v Carigaře, což je oblast 
téměř smetená nejsilnějším změřeným tajfunem v historii. 
Rodinám a dětem pomáhali praktickou pomocí i podporou 
při duševních traumatech. Zprávu o využití této části sbírky 
najdete v části „Z Filipín“.

Změna v naší kanceláři
Letos se změnilo personální obsazení nadace. S dárci programu 
Dálková adopce PLUS® doposud komunikovala paní Lucie Štěpá-
nová. Ta na konci března odešla na mateřskou dovolenou. Proto 
jsme prošli dobrodružstvím hledání nového člověka. I to je zají-
mavá zkušenost – a to pro obě strany! Zájemci o práci v první fázi 
zpracují písemné úkoly: vybrali jsme například konkrétní případ 
z minulosti, kdy bylo třeba napsat e-mail dárci a dořešit s ním jis-
tou záležitost. Někteří zájemci projevili dobrou znalost naší práce 
z našich webových stránek. Nakonec nás čekalo nesnadné rozho-
dování mezi třemi horkými kandidátkami. Nyní s námi již pracuje 
Karolina Tomšová z České Třebové. Věříme, že se s ní bude dobře 
spolupracovat i Vám.

variabilní symboly pro peněžité dary

Účel daru Var.  
symbol

Správa (provoz) nadace 010

Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí 011

Podpora práce výkonného ředitele nadace Petra Horáčka 015

Podpora práce projektové manažerky Daniely Horáčkové 016

Podpora práce koordinátorky Elišky Horáčkové 017

Podpora práce administrativní pracovnice Karoliny Tomšové  018

Dar do nadačního jmění 020

Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby 201

Podpora Křesťanské misijní společnosti 250

Fond programu Zdravá mládež 350

Dálková adopce PLUS® a Podpora studia biblických škol 
Nepál:
variabilní symbol pro pravidelnou podporu sdělíme každé-
mu dárci poté, co se přihlásí, protože je pro každou osobu 
v projektu speciální.

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

Číslo našeho účtu:
139513054/2700 UniCredit Bank Czech Republic a.s., 
Liberec

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

Najdete nás  
na facebooku!


