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

Milí dárci a partneři,
„Vždy jste mi pomáhali a podporovali mě, jako byste opravdu byli
mými rodiči,“ píše v dopise na rozloučenou dárcům úspěšný student z Indie. Podobné poděkování platí vám všem, kdo jste přispěli na některou z potřeb v projektech Nadace Mezinárodní potřeby
ve světě i v ČR. Vaše dary zanechaly významnou stopu v životech
druhých.
Začátkem února jsme uzavřeli Vánoční sbírku 2018, nejštědřeji
obdarovanou v historii nadace. Přispělo do ní i několik neznámých
dárců, jakož i na jiné projekty nám přispívají lidé, u nichž známe jen
jména z bankovních výpisů. Nemáme vaše kontaktní údaje, a proto
vám nemůžeme zaslat potvrzení o vašich darech ani poděkovat ani
zaslat zprávy; možná však čtete na našem webu i tyto Čerstvé zprávy.
Vaše podpora je pro nás povzbuzením, děkujeme vám.
Ve Vánoční sbírce 2018 jste též hojně přispěli na rozvoj programu
Zdravá mládež v ČR, který letos vstupuje do 21. roku své existence
s 21 podporovanými lektory. Je to nebývalý rozsah této krásné práce na českých školách. Právě teď do 15. dubna se mohou do našeho grantového řízení přihlásit noví adepti (více v článku Chcete
se stát lektorem v programu Zdravá mládež? a podrobnosti též
na www.mezinarodni-potreby.cz > Granty). Vaše dary nám pomáhají, abychom se nebáli je podpořit. Lektoři programu Zdravá mládež stáli loni před celkem 66 000 mladými na českých školách,
a přesto mnoho jiných škol na návštěvu svého lektora teprve čeká.
Děkujeme proto za vaše dary i modlitby.

Do roku 2019 jsme vstoupili s obnoveným týmem spolupracovníků
v kanceláři nadace, za nějž jsme vděčni. Modlete se za nás. I my
obvykle zahajujeme den společnou modlitbou v kanceláři a často
děkujeme též za vás.
Váš Mgr. Petr Horáček,
výkonný ředitel NMP

Filip Dvořák z Hrádku nad Nisou působí na školách na Liberecku
s podporou NMP od ledna 2018.

Můžete pomoci alespoň jednomu!
Zprávy z podporovaných zemí
Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze

V Marikině, chudém městě u filipínské Manily, jsou záplavy
na denním pořádku.

Dárci Nadace Mezinárodní potřeby se stávají součástí řešení tam,
kde je nouze. Dětem v programu Dálková adopce PLUS® dáváme
víc než jen vzdělání.
Nedokážeme zajistit pomoc pro každého z 1,4 miliardy lidí, žijících
v extrémní chudobě, ale můžeme pomoci jednotlivcům.
Nejméně 200 milionů dětí na světě musí místo chození do školy
pracovat a v budoucnu se stanou negramotnou a nekvalifikovanou
pracovní silou. Pro některé z nich mohou být Vaše dary dveřmi, kterými uniknou z bludného kruhu chudoby.
Přes 800 miliónů lidí nemá dostatek jídla. 750 miliónů lidí postrádá adekvátní přístup k čisté pitné vodě.
Na dalších stránkách najdete novinky ze zemí, kde s naší partnerskou organizací International Needs (IN) zprostředkováváme dálkovou adopci a další programy pomoci do zahraničí.
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Z Bangladéše
Nízké mzdy a dětská práce: to je Bangladéš!

Nouzi chudých dětí v Bangladéši můžete změnit i Vy, když se
zapojíte do podpory některého z dětí, které hledají dárce na
www.mezinarodni-potreby.cz > Dálková adopce.

Na podzim 2018 v Bangladéši opět proběhlo několik demonstrací
dělníků z oděvního průmyslu. Tamní textilní průmysl je po čínském
2. největší na světě. V zemi působí na 4500 továren, většina v oko- Dětský domov Savar
lí hlavního města Dháky. Ty vyrábí pro přední světové značky, jako
„Národ se může vzdělávat, pokud jsou v něm vzdělané matky,“ říká
je Zara, H&M atd. Schválně se podívejte na visačku svého trička
ředitel IN Bangladéš, pan MacDonald M. Adhikary. Tato křesťanči džín: s velkou pravděpodobností zde najdete „Made in Banglaská organizace založila mimo jiné „Dětský domov Savar“ pro dívky,
desh“. Dělníci již měsíce požadují vyšší minimální mzdu, chtěli by
aby zde děvčata dostala standardní vzdělání, zdravotní péči a odaspoň 16 tisíc bangladéšských tak (necelých 4300 Kč) za měsíc.
bornou přípravu na povolání. Naučí se tu i dovednostem, které jim
Někteří však již demonstrovat odmítají s tím, že ani po zvýšení mzdy
usnadní najít si v budoucnu zaměstnání. V domově pečují i o jejich
by se z ní nedalo vyžít. Dalším velkým problémem jsou bídné praduševní a duchovní rozvoj.
covní podmínky dělníků; navíc se odhaduje, že až polovina z nich
Na konci roku 2018 v tomto domově bydlelo a studovalo 176 dívek.
jsou děti…!
Dívky vstávají brzo, mají ranní duchovní zamyšlení, uklidí, nasnídají
V prosinci se v Bangladéši konaly parlamentní volby, před nimiž
se, dopoledne a po obědě studují a odpoledne hrají hry nebo se
bylo zatčeno několik tisíc odpůrců stávající vlády. Další demonstraúčastní sportovních aktivit. Třikrát denně dostávají výživné a čersce po zveřejnění výsledků připravily kvůli zásahům policie o život
tvé jídlo a 2x denně svačinu. Loni získalo 15 dívek doklad o ukon17 lidí. Po volbách zůstává u moci strana premiérky Vadžídové, což
čení střední školy SSC (Secondary School Certificate) a 15 žaček
zahraniční tisk označil sice jako plus pro rozvoj země, avšak jako
se zúčastnilo juniorských zkoušek Junior School Certificate Exam.
mínus pro bangladéšskou demokracii.

Učitelé dětského domova mi mnohokrát darovali krev

Z dálkové adopce
Bezplatná křesťanská škola pro děti ze slumů

Děti z chudých rodin dosáhnou ve škole IN Bangladéš vysněného
vzdělání.

International Needs provozuje na předměstí hl. města Dháky
bezplatnou školu pro děti ze slumů. V roce 2018 ji navštěvovalo
153 studentů. Jsou to děti provozovatelů rikš nebo oděvních dělníků.
Jednou ze studentek je i Tanzima Akter, která vypráví:
„Můj otec pracuje jako řidič rikši. Moje matka slouží v různých domech. Žijeme ve slumu v Dháce. Dříve jsme bydleli na venkově,
ale vše, co jsme měli, nám odplavila řeka při povodni. Byli jsme
bezmocní, a tak jsme přišli sem. Jsme dvě sestry. Pro mého otce
bylo velmi obtížné uživit rodinu, proto začala pracovat i maminka.
Ale stejně nebylo možné, abych s tímto rodinným příjmem chodila
do školy. Pak jsme se doslechli o škole International Needs, která
je zdarma a do jejíž školky mě přijali. Teď jsem v 6. třídě. Nejenže
mohu studovat, ale učitelé nás také učí dobrým hodnotám a chování, morálce a disciplíně. Mám radost, že zde studuji. Chci pokračovat.“
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O bídě, která jí znemožnila se vzdělávat, a o dobrém konci vypráví
dívka J. T.:
„Do Dětského domova Savar jsem přišla v roce 2002. Když jsem
byla malá, můj otec mou maminku opustil. Ona a já jsme našly
útočiště v domě mého dědečka. Dědeček byl ale chudý. Maminka
každý den tvrdě pracovala na poli, přesto pro nás bylo velmi obtížné
mít pravidelně jídlo a na mé vzdělávání jsme museli zapomenout.
Po příchodu do Dětského domova Savar jsem dostala příležitost studovat a šlo mi to velmi dobře. Začala jsem navštěvovat i nedělní školu, páteční modlitby a nedělní bohoslužby. Zamilovala jsem si Ježíše
a byla jsem pokřtěna. V roce 2014 jsem úspěšně zvládla závěrečnou zkoušku střední školy. Pak mi pan ředitel pomohl zařídit si podnájem v Shishu Palli a studium na univerzitě. V roce 2016 jsem dostudovala a byla jsem přijata jako ošetřovatelka v jedné nemocnici.
Když jsem ještě byla v dětském domově, dostávala jsem veškerou
lásku a péči od svých učitelů i od maminky. Často byl můj zdravotní
stav špatný, protože jsem neměla dost hemoglobinu. Mnohokrát
mi učitelé domova darovali krev a modlili se za mě. Teď jsem úplně
zdravá. Kdybych nebyla v dětském domově, nedostala bych žádnou
léčbu a možná bych i zemřela.“

Dívky v Dětském domově Savar v Bangladéši při výuce.
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Pomáhají nezaměstnaným a nemocným maminkám
IN Bangladéš pořádá ve čtvrti Savar také kurzy šití a počítačových
dovedností pro ženy, aby získaly lepší práci. Zdravotní centrum poskytuje nemocným a těhotným ženám pravidelné kontroly a jejich
dětem očkování. Provádějí zde i menší operace a zákroky.

Dětské domovy jako útočiště před nebezpečím

potřeby, ať už z dobrého či špatného zdroje. Dětské domovy jsou
pro ně záchranou před vážnými životními riziky, k nimž patří pasáci,
obchodníci s drogami, nemilosrdní příbuzní, které z dětí udělají své
otroky, či teroristé. Domovy poskytují dětem domov, jídlo, oblečení,
vzdělání a také zde uslyší poselství o Ježíšově lásce. Svět tím tedy
jedině získá, když pomáháme dětským sirotkům. A dobré zázemí,
které děti dostanou, pak v dospělosti přenáší i na další generace.
Tři dívky z Dětského domova Savar hledají dárce. Ujměte se podpory některé z nich na www.mezinarodni-potreby.cz > Děti k dálkové
adopci > Ohrožené děti z dětského domova v Bangladéši.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Po jeho modlitbě odešli z nemocnice
„Jsem šťastný, že mohu Boží slovo zvěstovat všem lidem a zvláště
dětem. Bůh malé děti miluje. Vyučuji děti v nedělní škole o tom,
že Ježíš miluje právě takové děti, jako jsou ony,“ říká náš spolupracovník Ratan. Popisuje svou bohatou činnost, kdy se věnuje
mladým lidem a pomáhá jim růst v jejich víře. Navštěvuje domácí
skupinky a modlí se s lidmi. Také velmi často přichází do nemocnic, kde jej již mnozí znají, protože po jeho modlitbách se někteří
Děvčata v domově Savar se vzájemně podporují přátelskými
mohli vrátit domů.
vztahy.
Své vyprávění zakončuje Ratan slovy: „Modlete se prosím za mě
Dětský domov Savar pro dívky a Bethany pro chlapce poskytují záze- i ostatní křesťanské pracovníky. Vidím, jak tvrdě pracují a pokouší
mí a vzdělání sirotkům či dětem z tak chudých poměrů, že je rodiče se sdílet dobrou zprávu o Boží lásce na obtížných místech v Bannemohou uživit. Každý sirotek se snaží naplnit své základní lidské gladéši.“

Z Burkiny Faso
Pomáhejte s námi v šesté nejchudší zemi světa

Z dálkové adopce

Podle letošní zprávy OSN, která sleduje tzv. index lidského rozvoje
(HDI), je Burkina Faso 183. nejrozvinutější zemí ze 189 sledovaných. Jinými slovy je to šestá nejzaostalejší země světa.
V zemi najdete křesťany, muslimy i vyznavače tradičního animismu.
V podzimních Čerstvých zprávách jsme psali, že jde o relativně
pokojnou zemi mezi islámsky radikálními sousedy, jako jsou Mali
a Niger. Bohužel během posledního půl roku proběhlo na východě země několik smrtících útoků na civilní obyvatele nakupující
na tržišti či přímo v jejich domech. Útoky mají zřejmě etnický či
náboženský motiv.

Ve škole IN dostanou více než „jen“ vzdělání

Lidé z Burkiny Faso žijí často v zajetí šamanismu a pověr, snímek
je ze čtvrti „Staré město“ ve městě Bobo-Dioulasso.

Naši kolegové v Burkině Faso dali své škole statečně název, který
vylučuje pochybnosti o jejím křesťanském charakteru: Škola Dobré zprávy.
A skutečně je tomu tak: dobrou zprávou je, že děti zde získávají kvalitní vzdělání – vždyť vláda loni zavřela na 70 škol, které nesplňovaly potřebný standard vzdělání. Děti se tu též setkávají s poselstvím,

Školáci a škola International Needs v Burkině Faso.
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které jim dává ještě více. Vypráví o tom Debora z 8. třídy (jméno je
změněno), která pochází z muslimské rodiny, kde se praktikovaly
prastaré africké náboženské rituály:
„Náš život nebyl dobrý, viděla jsem, že je plný bídy a nemocí. Jednoho dne jsem se tatínka zeptala: ,Kam přijdeme po smrti?‘ On mi
řekl, že neví, že o tom rozhoduje Alláh. Jeho odpověď mě šokovala,
leželo to na mně jako deka. Ve škole míváme každé pondělní ráno
modlitby a jednou jsem zde uslyšela, že kdo věří v Ježíše Krista,
přijde do nebe. Od té chvíle nastal v mé hlavě boj: můj tatínek neví,
kam přijdeme po smrti. Pastor ve škole říká, že kdo přijme Pána
Ježíše, přijde po smrti do nebe.
Jeden den jsem ve škole dostala záchvat a zavolali pastora. Když se
modlil, pocítila jsem úlevu. Další den jsem vydala svůj život Kristu
a pociťuji radikální změnu ve svém duchovním životě, ale i velké
zlepšení fyzické: mé zdraví je teď výborné.“

Škola Dobré zprávy, kaple pro studenty a lékařská péče
Přes 450 dětí navštěvuje základní, střední nebo učňovské vzdělávání ve školách založených IN v Burkině Faso. Sto šest sirotků a chu-

dobou ohrožených dětí je ve studiu podpořeno ze zahraničí. Dostávají vzdělávání, jídlo ve škole, učebnice a lékařskou péči. Místní
pracovníci také ve škole budují kapli, protože poslední dobou přicházejí na bohoslužby další desítky dětí a 15 dospělých z oblasti
Colma. V kapli též probíhá každý pátek modlitební skupinka pro
mládež a v sobotu biblické vyučování.
Každé pondělí se všichni žáci školy sejdou na dvoře školy, aby si
vyslechli povzbuzující křesťanské zamyšlení.
Díky podpoře z Velké Británie získala škola novou budovu s dalšími
čtyřmi třídami a nyní mohou přijmout ke studiu více dětí. O místo
ve škole IN je velký zájem.
IN provozuje také zdravotní kliniku, kde již proběhlo 1100 úspěšných porodů. Většina léků v tamní lékárně je proti malárii. V Burkině Faso je léků i mnoho dalšího veliký nedostatek, a tak je zdejší
klinika velkou pomocí pro ochranu zdraví a života dětí.
I Vy můžete mít v Burkině Faso svého školáka: na webových stránkách www.mezinarodni-potreby.cz najdete děti, které hledají dárce,
aby se mohly vydat na důležitou cestu za vzděláním.

Z Filipín
Nesrovnatelné životní podmínky

Z dálkové adopce
Národní měsíc dětí
Listopad je na Filipínách každoročně Národním měsícem dětí. Ministerstvo sociálního zabezpečení a rozvoje pro letošní rok zvolilo
téma Správná ochrana a péče o všechny děti. IN Filipíny proto
usilovala o zvýšení informovanosti dětí a rodičů o tom, jak se mají
chránit před zneužíváním a jinými formami násilí. Konaly se také
programy o tom, co Bible říká o dětech.
Každoročního vánočního večírku dálkové adopce se účastnilo celkem 487 dětí. Děti krom dárečku a pohoštění dostaly i poukázku,
za kterou si mohou koupit pěkné oblečení.

Záplavy
Mnoho dětí v Manile vyrůstá ve slumech těžko odlišitelných
od smetiště.

Souostroví Filipín sužovaly na podzim a v závěru roku 2018 přírodní
živly v míře, která je z našeho hlediska nepředstavitelná. Přes jejich
území se přehnaly dva tajfuny a zanechaly několik desítek obětí
na životech. Následné sesuvy půdy dále ničily celé vesnice a nutily
obyvatele k evakuaci. V lednu zde lidé čelili rozsáhlým záplavám.
Obyvatelé těchto ostrovů jsou krásní lidé. Vítězkou soutěže krásy
Miss Universe 2018 je právě Filipínka.
Filipínský prezident Rodrigo Duterte od svého zvolení v roce 2016
vede válku proti drogovým gangům, nezřídka ale volí kontroverzní
postupy. Usiloval také o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti
na 9 let, nakonec se však musel spokojit s kompromisem a hranice
se má posunout na 12 let.
Muslimové na jihofilipínském ostrově Mindanao v lednovém referendu schválili vznik nové autonomní oblasti Bangsamoro. Tento
krok by měl vést k míru po desítkách let ozbrojeného konfliktu, který
si vyžádal na 150 000 obětí.
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Ve tmavých uličkách slumu ve městě Marikina stojí voda ještě
několik týdnů po záplavách.

Velké záplavy v důsledku nepřetržitých silných dešťů znepříjemnily
život rodin v oblasti Balubad a ve městě Marikina v oblasti Olandes. Vláda naštěstí dokázala obyvatele včas varovat a zajistit jim
evakuaci a provizorní ubytování v blízkých základních školách. Lidé
měli zničené věci v zaplavených domech, ale nikdo nebyl zraněn.
Rodiny zasažené povodněmi dostaly od IN finanční příspěvek, ba-
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líček potravin a v případě potřeby také hygienické a školní potřeby.
Ředitel IN Filipíny, Leo Alconga, zaslal každé rodině povzbuzující
zprávu o věčné hodnotě vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, která
přetrvá, i když ztratíme něco z pozemských věcí.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Myslete na celý svět!
Před devíti lety jsme poprvé navštívili Filipíny a setkali se mimo jiné
s pastorem Bonitem, kterého jsme už v té době podporovali v jeho
službě. Bonito je pionýrský typ služebníka, který založil společenství
uprostřed nechvalně proslulé drogové čtvrti. Jeho práce se proti
všem předpokladům ujala a již v době naší návštěvy zde existoval
silný a nadšený křesťanský sbor. Plakát s názvem sboru: „Tanglaw
Christian Church International“ se nedal přehlédnout. Na otázku:
„Váš sbor je součástí nějaké mezinárodní křesťanské služby?“ Bonito odpověděl: „Ne, ale nás na biblické škol učili, že máme myslet
na celý svět: založit sbor, který bude sloužit lidem v okolí, rozroste
se do celého města a dál do celého světa.“ A to nás docela vyvedlo z míry.
V posledních zprávách Bonito píše: „Jako starší pastor každý měsíc navštěvuji jeden z dceřiných sborů. Založili jsme jich celkem

7 od doby, kdy spolupracuji s IN. Jedna modlitebna je v horské
oblasti Rizal, budova má střechu, ale nemá ještě stěny. Jiná, situovaná na kraji rýžového pole v provincii Bicol zase má stěny, ale
nemá střechu…“
Všude, kde jejich sbor působí, se dějí krásné věci, o kterých nedávno vyprávěla jedna žena při bohoslužbě. Se slzami v očích líčila, co
Bůh udělal pro jejího manžela. Dříve byl po několik let drogově závislý, ale když se rozhodla plně svěřit svého muže v modlitbě Bohu,
uviděla, že co je u člověka nemožné, u Boha možné je!

Etický kurz pro filipínské děti z okraje společnosti
Také ostatní pracovníci věnují svůj čas, modlitby i energii těm, kdo
jsou v nouzi. S podporou naší nadace a dobročinných iniciativ pomáhají chudým rodinám a zejména dětem.
Pastor Apoya, sám bývalý kriminálník, se soustředí na vrstvu obyvatel na okraji společnosti. Píše: „Leží nám na srdci služba ve skupině problémových dětí. Sloužíme jim kurzem etických hodnot, díky
kterému mohou poznávat také Boží lásku. Není to snadná skupina…
dívky často vyhodí ze školy kvůli brzkému těhotenství, chlapce proto,
že se stanou otci. Modlím se za to, aby prožili přítomnost našeho
Boha, která uzdravuje lidské srdce; snažíme se, aby porozuměli
tomu, co nám říká Bible.“

Z Indie
Situace žen v Indii
Téměř 40 % všech žen, které si vezmou život, prý pochází z Indie.
Autoři studie přikládají vysokou míru sebevražednosti Indek sňatkům v nízkém věku, domácímu násilí a silně patriarchální kultuře.
Indie však zároveň prochází politickou revolucí. Např. ženy ve třetím
nejlidnatějším indickém státě Bihár se domáhaly zákazu alkoholu.
Tento stát dlouho trpěl vysokou kriminalitou, bídou, alkoholismem
a s ním spojeným domácím násilím. Vysoká účast žen ve volbách to
však pomohla změnit. Premiér státu usilující o znovuzvolení jejich
naléhání vyslyšel a prosadil zákaz alkoholu. Po dvou letech se kriminalita drasticky snížila a rodinám zbývá více peněz na jiné výdaje.
A proč se v Indii až dosud voleb účastnilo méně žen? V Indii je jednoduše méně žen než mužů. Je tomu tak vlivem selektivních potratů, zabíjení novorozených holčiček a přednostní lékařské péče pro
chlapce. Na 1000 mužů tak v Indii vychází jen 943 žen. Co tedy
způsobilo tuto převratnou politickou mobilizaci žen po celé Indii?
Jednou z příčin je určitě trvale vzrůstající gramotnost žen, na níž se
můžete podílet i vy prostřednictvím Dálkové adopce PLUS®.
Zdroje: Lancet, BBC

Z dálkové adopce
Vodní filtry udělaly rodinám velkou radost
Málokterá domácnost v Dehradunu má vybavení na úpravu vody
nebo jakýkoli vodní filtr. Voda dostupná domácnostem z vodovodu
však není příliš čistá a způsobuje zdravotní potíže především dětem
a starším lidem. Proto letos dostávaly domácnosti zapojené do programu dálkové adopce neelektrické filtry na vodu, což byl užitečný
dar pro celou rodinu. Na ty přispívali i čeští dárci ve Vánoční sbírce
2018 (více v části Novinky, události a informace z naší kanceláře). Rodiny s více podporovanými dětmi dostávaly navíc i termosku,
která uchová horkou vodu. Bylo vidět, že děti i rodiče mají radost.

Pokračující útoky na křesťany jsou důkazem růstu
Koncem minulého roku útoky na křesťany ze strany sousedů i místních úřadů v severní části země dosáhly míry dosud nebývalé. Horší
se také rostoucí hinduistický nacionalismus. Na základě stížnosti
podané zástupci skupiny hinduistických aktivistů bylo např. obviněno 270 křesťanů ve spolkovém státě Uttarpradéš, že se dopouští šíření nepravdivých informací o hinduismu a že během svých
shromáždění obrací místní obyvatele ke křesťanství proti jejich vůli.
Z toho lze usuzovat, že křesťanů v Indii přibývá a stávají se některým
jiným vyznáním trnem v oku.

Rodiny ze slumu v Dehradunu dostaly k Vánocům neelektrický
filtr na vodu.
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Kasty a etnika nejsou překážkou radosti ve slumu
Jak jste strávili poslední dny roku 2018? Ředitel IN v indickém Dehradunu, Nicanor Tamang, šel se svou rodinou do blízkého slumu,
odkud je většina členů místní křesťanské církve. Tam s nimi jedli
a radovali se. Také hodně tančili. V nepálské komunitě je tanec
významným způsobem navazování a utužování vztahů mezi lidmi.
Pro Nepálce žijící v severní Indii uspořádali Tamangovi také
tradiční vánoční setkání, které konají již 28 let. Přišlo více než
500 lidí. Součástí setkání je hostina, kde si lidé společným stolováním ukazují, že pro ně neexistují kasty, třídy ani žádné jiné rozdíly.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Šťastné chvíle
Naše spolupracovnice paní Soňa se věnuje práci s dětmi v rámci
Centra Prayas. Zároveň navštěvuje i rodiny dětí, které sem přicházejí
na doučování nebo studují díky podpoře v dálkové adopci. Soňa
popisuje řadu šťastných chvil z práce centra:
Nedávno jsme se rozhodli, že 1x měsíčně bude ‚Den bez školních
tašek‘. Děti budou mít společně zábavu. Mohou si hrát, tancovat,
zpívat, malovat, učit se písničky, cokoli, co by chtěly.
Na začátku listopadu jsme byli s dětmi z centra na výletě u vodopádů Shekhar. Bylo nás více než 25. Děti si to opravdu užily v řece
i ve vodopádech. Chválíme Boha za jeho úžasné stvoření.
Stejně jako vloni, i letos nás pozvali organizátoři Rajpur Nature Festival (festival pod širým nebem), abychom měli představení. Našim
dětem se to opravdu povedlo a lidem se jejich představení líbilo.
Všichni jsme z toho byli šťastní a povzbuzení.“

Poradenství v rodinách
O návštěvách rodin nám Soňa píše:
„Měla jsem opět mnoho příležitostí navštívit a poskytnout poradenství dětem a jejich rodinám.
Týká se to třeba Prakashe, talentovaného chlapce, který měl na několik měsíců odjet na kurz do Bombaje. Než odjel, navštívila jsem
jeho rodinu. Přečetla jsem jim několik úryvků z Bible. Byl tu též

Místní pracovnice Soňa navštěvuje takovéto rodiny ze slumu
a povzbuzuje je.

Rakashův strýc, který Bibli nezná, a byl šťastný, že slyší Boží zaslíbení pro nás.
Dostali jsme smutnou zprávu, že jedna z dívek utekla a opustila
školu. Velmi jsme se snažili jí pomoci a poradit, ale ona neměla
o studium zájem. Někdy nás bolí, když s nejlepším úmyslem pomáháme dětem, ale ony pak jdou opačnou cestou.“

Studenti biblických škol v Indii
Osm studentů nepálského původu bude promovat
V květnu ukončí studium na třech univerzitách v Dehradunu osm
studentů. Po závěrečných zkouškách se díky věrnosti a štědrosti
svých dárců vydají sloužit křesťanům v Nepálu či na severovýchodě
Indie v místech s nepálskou většinou.
Bude-li Váš podporovaný student letos končit své studium, prosíme pokračujte v podpoře dalšího. Postupně je zveřejníme na
www.mezinarodni-potreby.cz > Další projekty. Biblické studenty
s námi podporujete už 23. rokem. Církev v Nepálu rychle roste
a potřebuje biblicky vzdělané služebníky.

Z Nepálu
Křesťané v Nepálu opět pronásledováni
V srpnu 2018 začal v Nepálu platit nový zákon proti konverzím, který mimo jiné zavádí nové tresty za získávání stoupenců pro jinou
než hinduistickou víru. John Puidate z organizace Bibles for the
World (Bible pro svět) poznamenal, že zákon vyvolal dosud nevídanou vlnu pronásledování křesťanů. Současně se však mnozí obrací
k víře v Krista navzdory nebezpečí.

Snaha o čisté prostředí

Křesťanská modlitebna je při nedělní bohoslužbě zcela zaplněná.
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Pokud si Nepál představujeme jako čistou horskou zemi, není to
zdá se představa pravdivá. Země se v hodnocení kvality ovzduší
umístila v roce 2014 na 2. místě od konce ze 178 států. Alespoň
v hlavním městě se snaží bojovat s množstvím stavebního a jiného
odpadu, který se po zemětřesení v roce 2015 povaluje na ulicích.
Z použitelných částí již vzniklo několik dětských hřišť na školních
dvorech.
Zdroj: 2014 Environmental Performance Index
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Z dálkové adopce
Předávání podpory je společenská událost
IN v Nepálu usiluje o transparentní podporu a tak potřebnou částku
předává podporovanému dítěti za přítomnosti rodiče. Děje se to při
měsíčním shromáždění dětí a rodičů, které slouží také k informování rodičů a dětí o podpoře i k budování vzájemných dobrých vztahů.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Modlit se i pomáhat
Naši spolupracovníci v Nepálu se netají svou křesťanskou vírou
a rádi ji sdílejí svým blízkým, obvykle jednotlivcům či rodinám. Prostí Nepálci zejména oceňují moc modlitby, kdy často dochází k zázrakům v jejich životech. Věřící ale pomáhají bližním i prakticky,
jak to bylo v životě rodiny malého Sandeshe, kterou navštívila naše
spolupracovnice Dambar:
„Sandesh byl už dlouho nemocný, zdál se nám velmi hubený a slabý, jako by neměl v žilách žádnou krev. Ruce a nohy měl nateklé.
Rodina by jej chtěla vzít do nemocnice, jenže to jsou chudí farmáři. Vypěstují si jídlo, ale nemají žádný zdroj peněz. Když se snažili
půjčit si od sousedů a přátel, ti se jim začali vyhýbat. Věnovali jsme
se jim, četli jim z Bible a modlili jsme se za jejich potřeby. Nato
se zde objevil pastor z vedlejší vesnice. Je to zároveň farmář, který vyrábí mléčné výrobky a posílá své produkty do města. Nabídl
jim, že Sandheshe odveze do nemocnice. Tam mu diagnostikovali
žloutenku, dostal léky a během dvou týdnů se cítil lépe. Vděčná
rodina se ptala, co může udělat pro církev. Ale pastor jim řekl, že
není třeba dělat nic, jen je prosil, ať otevřou svá srdce pro Krista,
což také udělali.“

Nepálci sledují film Ježíš.

ista a začal nás ohrožovat. Zkusila jsem s ním hovořit v dobrém,
ale on neposlouchal. Obviňoval nás a označoval jiná náboženství
jako satanova. Hádat se s ním nemělo smysl. Řekla jsem mu, že
by bylo lepší, kdyby se podíval na film. Navrhla jsem mu: „Pokud
najdeš nějakou zlou věc, která by obviňovala jiné náboženství, pak
to tady klidně znič.“ Souhlasil tedy, že se na to podívá.
Film čerpá přímo z Bible, z evangelia podle Lukáše. Každé slovo
v něm je Boží slovo. Modlili jsme se, aby Duch svatý pohnul lidskými srdci. Lidé sledovali film velmi potichu. Také tento muž pozorně
sledoval, zda by našel něco závadného. Viděl ale Ježíše, Pána
lásky a zázraků, jak se za nás obětoval na kříži. Mnoho lidí plakalo,
když slyšeli a poprvé viděli, co Ježíš udělal. Když film skončil, požádala jsem všechny v davu, aby neodcházeli, a zavolala jsem toho
muže dopředu. Zeptala jsem se ho na to, co viděl a co se z filmu
naučil. Odmlčel se, a pak nás požádal o odpuštění. Bylo jasné, že
ho to zcela změnilo, i když setrval na svém vyznání.

Konec dobrý…!
Paní Dambar vypráví o tom, jak na jednom místě promítali film
Ježíš: „Když jsme začali s přípravou promítání, přišel jeden hindu-

Z Ugandy
Až příliš mladá země
Uganda je mladou zemí s třetinou populace pod 19 let. Děti zde
často mají děti; velké procento dívek pod 14 let jsou již matkami,
některé jsou i mladší. V zemi navíc není výjimkou polygamie: muži
mají více partnerek a tolik dětí, že je nemohou uživit, nebo některou ženu s dětmi opouští pro jinou.
Podobný osud by čekal i Mbashu Rehemu. Vyrůstala s nevlastní
matkou a mnoha sourozenci. Kvůli bídě odešla žít k rodině svého
bratra. Její švagrová ji však nechtěla posílat do školy a domluvila jí
sňatek. Mbasha utekla zpět k nevlastní matce, která se o ni znovu
postarala. Dívka byla přijata do školy International Needs, získala
dárce, vystudovala a nyní již pracuje jako laboratorní technik. Brzy
bude moci finančně pomoci svým sourozencům.

Bohaté národy nepřijímají uprchlíky, Uganda je vítá
Nejméně půl milionu uprchlíků (některé zdroje počítají až
1,25 milionu) především z Jižního Súdánu našlo zázemí v Ugandě.
Nemusí tu žít ve střežených uprchlických táborech, ale dostávají
kousek země, aby se uživili. Často jde o samotné ženy s mnoha
dětmi-sirotky, které ženy přijaly pod svou péči a ochranu.

Z dálkové adopce
Ve školách IN dostanou děti najíst, zdravotní péči
a uslyší o Bohu
Díky dálkové adopci studovalo v minulém roce 2813 dětí a studentů. Děti v průběhu vyučování dostanou dvě jídla (ovesnou kaši
na snídani a oběd). Jaký je to velký rozdíl proti státním školám, kde
děti žádné jídlo nedostávají a pokud nemají své, celý den hladoví!
Dětem se v školách IN rovněž dostává zdravotní péče.
Přístup k čisté vodě v sedmi vesnicích a pěti školách zajistil v závěru minulého roku projekt WASH. Vznikly nové studny, opravily
se dvě stávající a instalovalo se pět nádrží pro sběr dešťové vody
na zavlažování.
Děti mají možnost slyšet poselství evangelia v průběhu školních
bohoslužeb, při setkání s Biblí a sportovních turnajích.
Prosíme, pomozte potřebným dětem z Ugandy: navštivte webové
stránky www.mezinarodni-potreby.cz > Dálková adopce a přidejte
se k podpoře.
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Terciární a praktické vzdělání
Dvacet čtyři dětí z dálkové adopce nastoupilo v roce 2018 na univerzitu. Více než 200 studentů střední školy v Buikwe a 20 žáků
ve Vzdělávacím institutu Naděje se učí krejčovství, pletení a tkaní,
kadeřnictví, pokládání cihel a betonování. Je to pro ně ojedinělá
příležitost, jak nabýt praktické dovednosti v zemi, kde panuje až
70% nezaměstnanost mladých.

něla, během těhotenství však zažívala děsivé zkušenosti s démony.
Rozvedla se a odešla bydlet ke své sestře, ale i zde ji děsivé prožitky neopouštěly. Žádný z šamanů ji od toho nedokázal osvobodit.
Když ale na našem výjezdu uvěřila v Krista, věci se začaly měnit.
Po našich modlitbách ustaly děsivé zážitky u ní i malé dcery, která
se jí mezitím narodila.
Mezi svými věcmi měla také bundu, kterou dostala jako dárek
od svého bývalého manžela. Kdykoliv si ji oblékla, děsivé věci opět
zachvátily její život. Společně jsme tedy tuto bundu spálili. Od té
doby je Barbara zcela osvobozena od vlivu démonů a často vydává
svědectví o Ježíšově moci.“
Stephen dodává: „Zatím nemůžeme pořádat křty kvůli krokodýlům
ve vodě. Vymysleli jsme, že ohradíme část jezera vinařskými sítěmi. V té době se stalo, že krokodýl sežral matku s dítětem, a lidé
se proto báli vstoupit do řeky. Chceme tedy pořídit drátěné klece,
abychom mohli křtít beze strachu z krokodýlů.“

Modlitba mění osobní životy

Tyto ugandské děti mohou studovat i díky Vaší podpoře.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Krokodýli a démoni
Co naplat, že Uganda patří mezi několik nejvíce rozvinutých zemí
Afriky. Hluboké kořeny šamanismu uprostřed nuzných životních podmínek stále ovlivňují široké vrstvy obyvatel. Náš spolupracovník Stephen organizoval misijní výjezd a seminář, kde mnoho lidí zakusilo
úplnou proměnu svého života a rozhodlo se následovat Krista. Při
večerních modlitbách bylo několik lidí zázračně uzdraveno a jiní
byli vysvobození z moci démonů.
Jeden z příběhů z uvedeného výjezdu nám Stephen vyprávěl podrobněji – možná Vám nažene husí kůži, ale toto je realita afrického života:
„Svůj život vydala Bohu také devatenáctiletá Barbara. Dříve si našla práci jako pomocnice v bohatším domě v Kampale, kde si ji
namluvil jeden muž a vzali se. Ten muž však byl čaroděj posedlý
démonem a tato moc jej pudila ke kanibalismu. Žena s ním otěhot-

Náš spolupracovník Emmanuel vypráví o tom, že pořádali modlitební noc s přespáním v modlitebně a mnoho lidí svědčilo, že během
toho času prožilo odpověď na své otázky či problémy. Velmi si také
chválí dětský tábor, který se svou církví uspořádali:
„Všichni viděli velkou změnu v chování dětí ve sboru i doma. Děti
změnily svůj pohled i svoje způsoby, přichází s potěšením a včas
na bohoslužby, čtou si Bibli. Rodiče nám sami řekli, jak se změnilo
chování jejich dětí, a prosili, ať s tábory pokračujeme.“

Věřící v Ugandě se modlí za lidi s různým postižením.

O programu Dálková adopce PLUS®
Ještě k dotazníku pro dárce dálkové adopce
V květnu 2017 jsme dárce programu Dálková adopce PLUS® požádali o zpětnou vazbu formou dotazníku. Od té doby až doteď
jsme v Čerstvých zprávách (jsou i na www.mezinarodni-potreby.cz
> Náš zpravodaj) reagovali na Vaše nejčastější dotazy. Slíbili jsme,
že nyní Vám vysvětlíme, proč končí možnost dopisování, když dítě
odejde z programu podpory:

Dopisovat si s dítětem i po ukončení podpory?
Mnozí dárci si se „svým“ dítětem vytvoří krásný vztah, byť jen skrz
dopisní korespondenci. I nás těší, když Vám podpora dítěte přináší
také tuto radost. O to náročnější pak je, když podpora dítěte musí
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skončit z důvodů na straně dítěte – dítě zdárně dokončí studium
anebo opustí program podpory z nějakého důvodu předčasně.
Pochopitelným přáním v takových případech je neztratit kontakt
s dítětem, které dárce mnoho let sledoval a štědře a věrně posílal
nemálo peněz na jeho studium.
Toto přání však vyslyšeno být nemůže. Kontakt s dítětem končí
ve chvíli, kdy skončí jeho podpora. Je to z několika důvodů:
• Cílem programu je pouze podpořit vzdělání chudého dítěte. Má-li tento cíl zůstat na prvním místě našich priorit, je třeba k němu
přihlížet i v otázce korespondence s dárcem.
• Jedním z pravidel programu podpory je, že dárce ani dítě
na sebe nezískají přímý kontakt. Jakákoliv korespondence pro-
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bíhá pod dohledem naší a zahraniční kanceláře. To by po skončení podpory už nebylo možné. Toto pravidlo je důležité pro
ochranu dítěte i dárce.

Odhadujeme, že pravděpodobnost, že by k takovému zneužití štědrosti dárce mohlo dojít, je poměrně vysoká (v některých zemích
vlivem místní kultury vyšší než v jiných). Nemusí v tom být vůbec
zlý úmysl těch, kteří by se takto snažili obohatit. Skutečnost je, že
finanční pomoc v chudých zemích vždy balancuje na hraně – co
a kolik lidé opravdu potřebují? Není tajemstvím, že v mnoha zemích
třetího světa se lidé naučili dobře „těžit“ ze štědrosti solidárního
západu.
Úkolem našeho programu je najít tu správnou míru pomoci, která
efektivně pomůže a zároveň není nevýchovná či nepřiměřeně vysoká.
Můžeme vidět, že zdánlivě jednoduchá otázka souvisí s mnoha
problémy, se kterými se obvykle dárce nesetká. Chceme-li však řídit
program Dálková adopce PLUS® dobře, musíme se jimi stále zabývat a v tom zájmu i přijímat některá nepříjemná opatření. Mezi ně
patří i ukončení kontaktu mezi dítětem a dárcem poté, co podpora
skončí. Věříme, že naši dárci celou věc pochopí.

Filipínská rodina s dopisem od dárců z ČR.

Pokud by kontakt s dárcem pokračoval i po skončení podpory, je
zde řada rizik.
Zmíníme to nejvážnější. Dítě by mohlo zneužívat vztahu s „bohatým
dárcem ze Západu“ a žádat od něj další peníze. Nemusel by zde
být špatný úmysl, avšak v praxi by dítě (později tedy už dospělé) těžilo z tohoto vztahu se svým dárcem, zatímco jiní chudí lidé v jeho
okolí by takovou výhodu neměli jen proto, že se s podobným programem podpory nesetkali. Dárce by zde již neměl kontrolu, zda
dítě další peníze skutečně potřebuje nebo ne, a jeho dobrý úmysl
by mohl být zneužíván k obohacování se.

Děti, jejichž podpora skončila, děkují dárcům
„Vždy jste mi pomáhali a podporovali mě, jako byste opravdu byli
mými rodiči. Nemohu ani slovy vyjádřit, jak moc jste mi během
těch let pomohli… Mnoho jsem se za ta léta ve škole naučil. A také
od Vás jsem se naučil životní lekci, že život je o dávání, protože jste
mi tolik let dávali a já Vám to nemohu oplatit. Naučil jsem se však
díky Vám vždy pomáhat těm, kdo to potřebují. Doufám, že v budoucnu ze mě bude úspěšný muž, abyste na mě mohli být pyšní.
Nakonec bych Vám chtěl ještě jednou moc poděkovat…“ píše svým
dárcům po ukončení střední školy Vikas Thapa z Indie.

Sledujte
naše videa

Za to bychom pochopitelně nemohli a ani nemuseli nést zodpovědnost. Faktem ale je, že k vytvoření toh to vztahu došlo pouze díky
našemu programu podpory.

Program Zdravá mládež v ČR
„Připomněla jste mi moji maminku, která si s námi dětmi vždycky povídala u kamen!“ (ohlas jedné z učitelek na program)
Program Zdravá mládež podporuje lektory přednášející na českých školách na etická témata. Lektoři se s mladými setkávají i ve volném
čase, navazují užší kontakt, pomáhají a radí jim v krizových situacích.
Pro děti a mládež se mohou programy na školách stát zásadní pomocí. Lektoři jsou těmi, s nimiž mohou mladí lidé hovořit o věcech,
které velmi potřebují pro správný směr do života.
Průměrný věk první zkušenosti dítěte s pornografií na internetu je
11 let.
Čeští školáci ve věku 15 a 16 let jsou nejrozšířenější skupinou uživatelů konopí a extáze v Evropě.
Jedním z nejaktuálnějších přednáškových témat pro žáky 7. tříd
základních škol je Kouření a alkohol. V tomto věku má již většina
dětí za sebou svou první cigaretu.

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

S rozvojem informačních a komunikačních technologií přibývá i případů kyberšikany. Podle statistik z posledních let vyplývá, že se
s kyberšikanou setkalo až 60 % dětí školního věku.
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Od ledna máme v týmu lektorů „ostříleného“ nováčka
Eliška Zeisková pracovala v naší nadaci do podzimu 2018 mimo
jiné také jako koordinátorka projektu Zdravá mládež. Lektorskou
činnost tedy zná velmi dobře ze všech možných úhlů. Nejen díky
své dlouholeté úzké spolupráci s lektory si velmi silně uvědomuje,
jak potřebná je činnost lektorů primární prevence na našich základních a středních školách.
Myšlenka, že i ona by mohla rozšířit lektorské řady, v ní zrála
posledních několik měsíců. Pomyslnou poslední kapkou bylo
zjištění, že Příbramsko – kraj, ve kterém žije – je prakticky bílým místem, velmi málo dotčeným prací lektorů. Jejím cílem je
nabídnout dětem ve školách nejen kvalitní programy týkající
se aktuálních témat, ale také zdravé hodnoty pro život. Školám
v současnosti nabízí základní témata z oblasti primární prevence, jako např. vztahy, šikana, závislosti, rizika internetu apod.
Elišce přejeme hodně sil a chuti do dobrodružného života lektora
a těšíme se na zprávy z její činnosti.

Od ledna 2019 posílila řady našich lektorů Eliška Zeisková.

a osobní kontakt s pracovníky NMP prostřednictvím našich návštěv
přednášek. Přihlásí-li se vhodní noví uchazeči, rozšíříme tým o nové
lektory.

Soustředění lektorů opět v září
V září chystáme tradiční soustředění lektorů. Ve spolupráci se zkušenými lektory bychom chtěli připravit hodnotný program i prostředí pro odpočinek, sdílení se a vzájemné povzbuzení. Soustředění
se bude konat 9.–10. září 2019 v konferenčním centru Immanuel.
Na podrobném programu zatím pracujeme.

Reportáže z návštěv přednášek lektorů
V nadaci máme jedinečnou možnost a výsadu průběžně osobně
navštěvovat přednášky námi podporovaných lektorů. Na nejnovější
reportáže z programů, kterých jsme se v poslední době zúčastnili, se podívejte na www.zdrava-mladez.cz > Zdravá mládež v ČR >
Z přednášek lektorů.
Uvidíte zde celou řadu našich lektorů „v akci“: Například Radka
Hejreta s problematikou holocaustu, Michala Malinu o riziku závislostí, Marka Vicanyho a jeho kapelu High Vibes s koncertem proti
šikaně, nováčka v týmu Václava Jiřička s programem o Kybersvětě
a mnoho dalšího.

Z lednové návštěvy programu lektora Radka Hejreta.

Chcete se stát lektorem v programu Zdravá mládež?

Žádost o podporu v programu Zdravá mládež
můžete podávat do 15. dubna 2019.
Možná vnímáte povolání k lektorské službě na školách. O naši dlouhodobou podporu můžete požádat v grantovém řízení, které jsme
vyhlásili na www.zdrava-mladez.cz > Granty. Uzávěrka je 15. dubna 2019.
Stručný návod, jaké kroky je třeba podniknout, chcete-li se stát
lektorem, jsme shrnuli na webu v rubrice „Zdravá mládež v ČR“
v článku Jak se stát lektorem.
Ve stejné rubrice se na interaktivním Přehledu lektorů můžete podívat, ve kterém kraji „náš“ lektor už je a který kraj dosud na lektora čeká.
Lektoři v programu Zdravá mládež od nás získávají dlouhodobou
finanční podporu, individuální a partnerský přístup, účast na našem každoročním Soustředění lektorů, které organizujeme i financujeme, modlitební podporu nás i desítek dárců z ČR a zahraničí
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Střípky z práce lektorů
Radek Pospíšil
Mám za sebou několik programů na praktické škole a musím říci,
že je to pro mne dost náročné. Skladba žáků je převážně s různými poruchami učení, pozornosti, mentálními atd. Udržet jejich
pozornost nebo vybrat to, co je vlastně pro ně, je někdy velmi náročné. Navíc většina pochází ze sociálně slabších rodin. Ve škole
je u některých dětí cítit vzdor, uzavřenost nebo rezignace. Zvláště
je to patrné na 2. stupni, kde často zápasí s docházkou, kouřením,
kázeňskými problémy a neochotou se zapojit. Samostatná práce
žáků zde funguje omezeně nebo vůbec. Přesto jsou programy, které
je oslovují. Např. v tématu Moderní je nekouřit se očividně našli
a celkem otevřeně povídali o své závislosti a také někteří vyjádřili,
že to vidí jako problém. Překvapila je finanční zátěž, kdy např. jedna dívka z 8. třídy sdělila, že vykouří denně krabičku cigaret cca
za 100 Kč. Poté, co jsme spočítali, že ročně prokouří 36 500 Kč,
byli všichni překvapeni. Taky vnímali zdravotní problémy, o kterých
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jsme hovořili. Někteří si problém závislosti uvědomují, ale zároveň
je pro ně těžké s tím něco udělat, protože jsou silně ovlivněni rodinou a vrstevníky, tedy negativním vlivem prostředí, ve kterém žijí.
Někteří kouří například už od pěti let a mají tak vytvořenou silnou
závislost na nikotinu, kvůli níž je pro ně těžké zanechat kouření.

Michal Malina
Na podzim jsem začal na školách s besedami pro 6. třídy na téma
Vztahy ve třídě a šikana. Ve většině tříd jsem viděl někoho na okraji, kdo byl „mimo“ kolektiv, s kým jsem pak mohl mluvit o přestávce,
jak se má a co dělá. Setkal jsem se s dětmi, které do nové třídy
přešly proto, že na předchozí škole byly šikanované. Během besedy
se bavíme, jak prakticky, konkrétně mohou dát děti prožít někomu
na okraji zájem, přijetí – začít se s ním kamarádit.
Lektorka Jana Coufalová při programu sdílí střípek ze svého
osobního příběhu.

Lektor Michal Malina debatuje s dětmi o škodlivosti kouření.

Václav Jiřiček
Měl jsem mít dva programy za sebou, které podle předzvěstí měly
být velice náročné. Samozřejmě moje já si stěžovalo na náročnost,
ale byly to jedny z nejlepších programů za letošní školní rok.
V prvním programu jsem měl dívčí třídu, kde byli pouze 3 chlapci.
Ještě nikdy jsem nezažil tak hluboký zájem od šesťáků jako u nich.
Přinášeli své vlastní příběhy, které nebyly zrovna pozitivní, ale bylo
znát, že mají potřebu se sdílet. Byla to ta hodina, kde se rozpadá
struktura, a musíte držet krok s dětmi, které ten program začnou
utvářet samy.
Následoval další program, kde jsem byl varován, že zde tento týden
létaly židle atd. Klidnější třídu jsem však delší dobu neměl. Nebylo
to ovšem ani tak, že žáci nekomunikovali. Nejzábavnější bylo, že
komunikovali ti, kteří měli prý zlobit nejvíce. O přestávce jsem mluvil
s chlapcem, který je převážně aktérem nepokojů. Jako vždy se ukazuje, že rodinné zázemí je základ zdravého člověka. Chlapec nemá
otce a matka si ho nevšímá, tak hraje denně na počítači a poté si
ventiluje svoje odmítnutí ve třídě. Pozval jsem ho do našeho nízkoprahového klubu a doufám, že k nám nalezne cestu.

Jitka Kultová
Myslím na dívku z jedné základní školy. Příjemná atmosféra ve třídě, program plyne, probíráme plodnost, početí, prenatální vývoj
a porod. A pak vkročíme do tématu nečekaného těhotenství, pracujeme ve skupinách, prožíváme různé situace a dostáváme se
k rozhodnutí, že někdy na těhotenství připraveni nejsme. Mluvíme

o dvou variantách, co můžeme dělat. A posluchači vyhodnotí, že
přátelštějším řešením je adopce.
Pak začínáme mluvit o potratu a jedna z dívek ztuhne. Spolužačka
jí položí ruku na nohu. Atmosféra ve třídě houstne, mluvíme o tom,
že to je těžké téma a zda to všichni zvládnou. Ticho. Pokračuji
a vidím, jak jí po tváři stékají slzy. „Je to těžké? Potřebuješ odejít?“
ptám se jí. Kývla a s paní učitelkou odchází. Ve třídě je naprosté
ticho. Překvapení spolužáci, zaskočení tím, že pro někoho to není
vzdálené, teoretické téma. Maličko se tomu věnujeme. Každý z nás
něco prožívá a je důležité být vůči sobě citliví. Po chvíli pokračuji
na téma potrat a poté zvu dívku zpátky do třídy. Je poměrně klidná
a zbytek programu proběhne standardně.
Po hodině dívka rychle odchází; její spolužačce proto nabízím, že
kdyby chtěla, může si přijít popovídat. Mluvíme s třídní učitelkou,
jak s tématem dále pracovat a co na programu proběhlo.
Přemýšlím nad tou dívkou, co asi prožila, zda potrat byla její osobní
zkušenost a jak se teď cítí. Jak o tématu přemýšlejí její spolužáci
a co to celé v nich udělá.
S tématem nečekaného těhotenství přicházíme do devátých tříd
a myslíme si, že to je včas, že se většina z našich posluchačů ještě
osobně s otázkami kolem nečekaného těhotenství nepotkala a že
se ještě nemuseli rozhodovat, jestli si vyberou život nebo ne.
Ale ne vždycky. Někteří už se s tématem setkali, a to hodně bolestivým způsobem. Možná si přejí, aby se to nikdy nestalo, aby byli
dostali informace včas, aby s nimi někdo mluvil dřív.
Doufám, že přicházíme dřív, než se většina z našich posluchačů
bude muset těmito těžkými životními otázkami zabývat. A doufám,
že naše programy opravdu inspirují k objevování hodnoty lidského
života a že motivují k růstu do plnosti.
Je to velké privilegium a taky velká zodpovědnost. Přijímám ji s vážností.

Pomozte mladým i vy
Dar 500 Kč stačí na besedu pro jednu třídu. Všechny vaše dary použijeme v plné výši na podporu lektorů. Dary na podporu programu
Zdravá mládež zasílejte na náš nový účet č. 2700139555/2010
s variabilním symbolem 350 a svým osobním specifickým symbolem (neznáte-li jej, kontaktujte nás, rádi vám ho sdělíme).
Další způsoby, jak nám můžete dát peněžitý dar, naleznete na
www.mezinarodni-potreby.cz ve vodorovném menu > Chci přispět
> Finanční dary.
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Novinky, události a informace z naší kanceláře
Vánoční sbírka 2018

• Indie: filtry na čištění vody rodinám ve slumu: získali jsme
22 699 Kč na filtry pro 66 rodin (více v článku „Vodní filtry uděKonala se od 1. 11. 2018 do 31. ledna 2019 mezi našimi dárci
laly rodinám velkou radost“).
a příznivci. Ti si mohli zvolit ze sedmi předmětů sbírky a přispět potřebným v pěti zemích. Velice nás potěšila štědrost všech osmdesáti • Uganda: vyučování pro duchovní pracovníky: získali jsme
16 300 Kč.
pěti dárců, kteří se do sbírky zapojili, a mnohokrát jim děkujeme.
Celkem jste nám darovali 320 374 Kč na tyto účely:
Rozhlížíme se po novém zkušeném webmasterovi
• ČR: více dětí se setká s lektorem programu Zdravá mládež:
109 500 Kč na podporu nového lektora (věděli jste, že od led- Kdo není na internetu, jako by nebyl, říká lidové úsloví.
na podporujeme 21 lektorů a další nové lektory jsme připraveni Web nadace proto spravujeme pečlivě a mnoho zvládáme sami.
podpořit od září? – viz článek „Chcete se stát lektorem v progra- S odbornou stránkou nám ovšem – často s velkým nadšením a jen
s částečnou odměnou – vždy pomáhali externí spolupracovníci.
mu Zdravá mládež?“).
Náš současný webmaster má po změně zaměstnání již omezenější
• Bangladéš: vánoční balíček pro nuzné rodiny ze slumů: získali
kapacity a tak hledáme, kdo nám bude pomáhat nadále.
jsme 72 318 Kč pro 27 rodin.
Rozsah práce může být asi 5 hodin měsíčně. Výhodou jsou zkuše• Bangladéš: křesťanská osvěta mezi muslimy: získali jsme nosti s redakčními systémy jako Joomla nebo WordPress a jejich
8 800 Kč.
údržbou, cení se schopnost aktivně hledat řešení problémů a učit
• Nepál: přikrývka, polštářky a prostěradlo: získali jsme 71 996 Kč se novým věcem.
pro 83 rodin.
Jste to Vy nebo někdo, koho znáte? Kontaktujte nás na e-mailu
• Uganda: Bible pro děti: získali jsme 18 761 Kč na dětské Bible nadace@mezinarodni-potreby.cz.
pro 80 nedělních škol.

Variabilní symboly
Účel daru

Var.
symbol

Fond programu Zdravá mládež

350

Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby

201

Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí
Občasná podpora Dětského domova Savar
(Bangladéš)
Podpora Evangelikálního teologického
semináře
Podpora Křesťanské misijní společnosti
Podpora práce administrativní pracovnice
Idy Kadlecové
Podpora práce administrativního pracovníka
Jiřího Kubáta
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Adresa: Nadace Mezinárodní potřeby,
Vinohradská 909,
560 02 Česká Třebová
IČ:
63836831
Tel.:
483 394 202
E-mail: nadace@mezinarodni-potreby.cz
Č. ú.: 2700139555/2010 Fio banka
Web: www.mezinarodni-potreby.cz
www.zdrava-mladez.cz
www.dalkova-adopce.cz
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15200

pro peněžité dary
Podpora práce koordinátorky Lenky Staňkové
Podpora práce projektové manažerky
Daniely Horáčkové
Podpora práce výkonného ředitele
Petra Horáčka
Správa (provoz) nadace

17
16
15
10

200

Variabilní symboly projektů najdete také na www.mezinarodni-potreby.cz ve vodorovném menu > Chci přispět > Finanční dary.

250

Číslo našeho účtu:

19

2700139555/2010 Fio banka, Ústí nad Orlicí.
Je také možné využít tlačítka platební brány PayPal nebo formuláře Darujme.cz (obě služby umožňují např. platbu kartou) na titulní
stránce www.mezinarodni-potreby.cz.
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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 podporovat 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.
Copyright © 2019 Nadace Mezinárodní potřeby, Všechna práva vyhrazena.

