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V

ážení přátelé,
volba termínu pro vydání
říjnového Bulletinu Rozvojového střediska není
náhodná. Včera
jsme si připomněli Mezinárodní den za odstranění

P

chudoby. Vyhlásilo jej v roce 1972
OSN a jeho snahou je upozornit
na existenci extrémní chudoby ve
světě. Pod hranicí chudoby, tedy
za méně než jeden dolar denně,
žije na světě více než miliarda lidí. Extrémní chudoba je pro nás
morálně nepřijatelná a nedůstojná. Z toho důvodu a ze solidarity

k chudým lidem pomáháme potřebným nejen v České republice,
v naší vlastní arcidiecézi, ale také
v rozvojových zemích. Děkujeme
vám, že nejste lhostejní a že pomáháte s námi!
Jarmila Lomozová
Vedoucí Rozvojového střediska
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ŽIVOT ZASVĚCENÝ POMOCI CHUDÝM:
SETKÁNÍ SE SESTROU CHRISTINOU MISQUITH Z INDIE

ÁN
OZV

„Setkání se sestrou Christinou je
nezapomenutelnou zkušeností,“
shodují se všichni
charitní pracovníci, kteří měli
příležitost navštívit indický Bídar, kde sestra působí
a kde Charita pomáhá v oblasti
vzdělávání a v podpoře drobného
podnikání. Sestra zasvětila svůj život pomoci chudým a její nadšení
pro práci je doslova nakažlivé. Na

přelomu října a listopadu navštíví
sestra Christina Českou republiku.
Zveme vás na setkání se
sestrou Christinou:


v neděli 31. října v 11.30

hod. v kostele sv. Václava
(nám. Svatopluka Čecha, PRAHA-Vršovice), v 10.30 hod.
mše svatá

v pondělí 1. listopadu v 18.30


hod. v centru Farní charity Kyje Černý most (Maňákova 754,
PRAHA 9)


ve středu 3. listopadu v 19.00


hod. v Duchovním centru při
ŘK farnosti (Nezvalova 13,
BRNO-Lesná), v 18.00 hod.
mše svatá.
Pokud byste chtěli uspořádat setkání se sestrou Christinou také ve
vaší farnosti ve dnech 2. a 4. listopadu, napište nám na adresu
adopce@charita-adopce.cz.
Těšíme se na setkání s vámi!

POZVÁNKA NA BENEFIČNÍ KONCERT
Srdečně Vás zveme na 19. benefiční koncert
Arcidiecézní charity Praha, který se koná
v neděli 31. října 2010 v 19.30 hodin
ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a dětský pěvecký sbor
Iuventus Gaude! uvedou sklady G. F. Haendela, A. Dvořáka, P. Ebena a další.
Výtěžek koncertu podpoří projekty
„Karmelitánská střední odborná škola v indickém Bídaru“
a „Domov pro seniory Mukařov“.
Více informací na www.praha.charita.cz, tel.: 224 246 519,
rezervace na e-mailu: koncert@charita-adopce.cz 
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CENA CHARITY PRO PRACOVNICI
ROZVOJOVÉHO STŘEDISKA!
Dlouholetá pracovnice
Rozvojového střediska
paní Marta Kakušková
převzala 23. září 2010
z rukou prezidenta
Charity Česká republika biskupa Pavla Posáda Cenu Charity Česká
republika. Cena je každoročně udělována
pracovníkům Charity,
kteří se významně zasloužili o rozvoj charitního díla.
Paní Kakušková se narodila v roce 1952 v Praze, vystudovala střední ekonomickou školu
a od roku 1994 pracuje
v Arcidiecézní charitě
Praha. Nejprve měla
na starosti poštu a další administrativu, poté
pracovala jako sekretářka ředitele a nakonec
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našla své místo v programu Adopce na dálku®. „Při této práci mě
těší vědomí, že alespoň
malým dílem pomáhám
dětem, které nemají takové šance v životě, ja-

ko měly moje děti,“ říká
o své práci paní Kakušková.
Arcidiecézní charita
Praha gratuluje paní Kakuškové k významnému
ocenění a děkuje za její

spolehlivost, s kterou
již 16. rokem v Charitě slouží. Její pracovní zkušenosti i životní
moudrost jsou vzorem
i inspirací pro ostatní
pracovníky Charity. 

RENATA HÁLKOVÁ: KONCEPT ADOPCE NA DÁLKU®
BEZ KORESPONDENCE MI BYL UŠIT NA MÍRU

Paní Renata je jedním z prvních dárců,
kteří měli zájem o naše ugandské školáky
v rámci nové formy
programu Adopce na
dálku®, která nezahrnuje písemnou korespondenci s dítětem.
Byla ochotná nám říci,
co stojí za jejím rozhodnutím.


Proč jste se rozhodla podpořit projekt
Adopce na dálku®?
Je pro mě důležité
pomáhat někomu konkrétnímu. Těší mě mít
jistotu, že moje peníze
budou použity na ten
účel, ke kterému jsou

určeny. Že Joseph, kterého podporuji, dostane vše potřebné ke studiu a bude mít šanci na
lepší budoucnost. Také
se mi líbí, že pomáhám
nejen jemu samotnému, ale ulehčím starosti
také celé jeho rodině.


A co Vás vedlo vybrat si právě variantu bez korespondence?
O projektu Adopce
na dálku uvažuji léta.
Vždy jsem se bála, že
nebudu mít čas svému
dítěti psát dopisy a povzbuzovat ho ve studiu.
Teď mám možnost podpořit konkrétního žáka,

aniž bych měla pocit,
že když mu nepíšu, zanedbávám ho. Přestože
si nebudeme psát, budu pravidelně dostávat
jeho vysvědčení i fotografii a mít tak přehled
o jeho studiu. Možnost
Adopce na dálku bez
korespondence splňuje
přesně mé požadavky,
skoro jako by mi byl
„ušit na míru“: podpořím přímo Josepha a zároveň si zachovám anonymitu, jako kdybych
přispěla například na
provoz školy.
I když chci vědět, komu moje peníze pomáhají a co přesně za ně
bylo pořízeno, nechci
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být příjemcem mé pomoci „vidět“. Ráda bych,
aby Joseph dělal svá
rozhodnutí sám a snažil
se o co nejlepší výsledky sám kvůli sobě a své
rodině. Nemusí se mi
za podporu cítit vděčný, a až jednoho dne
skončí školní docházku,
nebude překvapený,
že nadále nebudeme
v kontaktu. Nebudeme
muset přetrhávat případné citové vazby,
které by při dopisování
mohly vzniknout. Dokážu si představit, že po
letech kontaktu s dítětem může být ukončení
korespondence náročné
pro obě strany.
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BUDEME MÍT V SOLWEZI NÁSTUPCE GRAHAMA BELLA?

Daniel se stal v srpnu 2006 prvním zambijským dítětem, které
bylo zaregistrováno do programu Adopce na dálku®. V té době
chodil teprve do 6. třídy ZŠ. Patřil k výborným studentům. Bavila
ho zejména angličtina a matematika, později ho uchvátila i chemie a fyzika. Nyní již Daniel úspěšně studuje na Střední technické škole v Solwezi. Je velice svědomitý, takže odpoledne vždy
tráví nějaký čas v knihovně a po večerech doma studuje dlouho
do noci při svíčce. Chlapec žije s rodinou svého strýce v chudinské čtvrti, kam se přistěhoval v roce 2000 po smrti svých rodičů.
Má velice rád čtení a fotbal, ale jeho hlavním koníčkem je fyzika.
A právě o úspěších v tomto oboru nám vypráví:
„Když jsem v roce 2007 nastoupil do 7.třídy, zapojil jsem
se do fyzikálního kroužku. Mými
vzory již tehdy byli Thomas Alva
Edison, Alfred Nobel, Guglielmo
Marconi a Louis Pasteur. Nejvíce
mne vždy fascinovala telekomunikace. Proto jsem se jednoho
dne rozhodl, že si sestrojím malé rádio. Téměř dva roky jsem se
tomu ve volném čase věnoval
a postupně se mi podařilo z poškozených součástek sestrojit
malé fungující rádio. Po nástupu na Střední technickou školu
v Solwezi, v lednu 2010, jsme
se stal členem kroužku mladých
techniků. Rozhodl jsem se, že nyní se pokusím sestrojit telefon.
Rozebral jsem svůj starý kazetový magnetofon a jeden kamarád mi dal další součástky.
Měl jsem tedy k dispozici čtyři
reproduktory, dráty, malé baterie a tlačítka z magnetofonu.
S kamarádem jsme spojili vždy
dva reproduktory pětimetrovým

kabelem, z nichž do jednoho se
mluvilo a druhý fungoval jako
sluchátko. Přístroj opravdu fungoval! Bez problémů jsme se slyšeli, i když jsme kabel prodloužili
o 10 a potom o 15 metrů. Z držátek od zásuvky jsem smontoval
sluchátka a připojil také vypínač,
který funguje jako zvonek. Svůj
telefon jsem nazval MUP.D – jednoduchá linka, protože MUP.D je
zkratka mého jména.
Byl jsem na svůj výtvor opravdu pyšný, a tak jsem se rozhodl, že projekt telefonu přihlásím
do fyzikální soutěže středních
škol v Zambii. V našem okrese
jsem obsadil první místo, stejně úspěšný jsem byl i v hlavním
městě naší provincie Mwinilunga, odkud jsem postoupil do
celostátního kola v Livingstonu.
To se konalo na začátku srpna
v době školních prázdnin po druhém trimestru. Do Livingstonu,
který leží na druhém konci Zambie, jsme se vypravili s několika
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dalšími soutěžícími spolužáky
a také s učiteli. Celostátní soutěž
se konala v technické škole Hill
Crest. Hned ráno si nás porotci
zapsali na evidenční listiny a my
jsme je seznámili s našimi projekty. Odpoledne měla probíhat
vlastní prezentace. Když jsme se
však po obědě s kamarády vrátili
do laboratoří, s hrůzou jsem zjistil, že mi někdo telefon úmyslně
poškodil. Dráty byly přestříhané,
vypínač poničený a celý projekt
byl rozebrán.
I když jsem se hned pustil do
oprav, ani během mé prezentace
se mi telefon zprovoznit nepodařilo. Byl jsem velice zklamaný
a mí učitelé podali oficiální protest. Nic se však již nedalo dělat.
Nakonec jsem obsadil čtvrté místo a vzal si z toho velké poučení pro příště. Nyní již přemýšlím
nad tím, jestli se mám příští rok
do soutěže přihlásit s vylepšeným telefonem nebo vymyslet
něco úplně jiného.“


S CHARITOU DO INDIE PO STOPÁCH
ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ
Od roku 2004 pořádá
Charita Praha pravidelně pro zájemce z řad
dárců cesty do Indie
a Ugandy za rozvojovými projekty. Pro velký
zájem nabízíme možnost účastnit se společné cesty do Indie také
v roce 2011. Předpokládaný termín je první
polovina února 2011.

Tradiční indický uvítací
ceremoniál.

Během cesty navštívíme děti podporované
v programu Adopce na
dálku ®, seznámíme se
s komunitními projekty
na venkově, navštívíme
řadu památek. Náklady
na cestu si plně hradí
jednotliví účastníci. Na
začátku listopadu proběhne v Praze první informační schůzka, do

poloviny listopadu budeme přijímat závazné
přihlášky.

Pokud máte zájem
o více informací
o plánované cestě,
napište nám prosím
na naši adresu:
adopce@
charita-adopce.cz.

TISÍCOVKA „ADOPTOVANÝCH“ DĚTÍ Z INDIE
POSTOUPILA LETOS NA VYŠŠÍ ŠKOLU
Indie je zemí, odkud pochází
nejvyšší počet dětí zapojených
do projektu Adopce na dálku®.
Dle informací, které nám poskytly místní partnerské organizace, letos 1013 dětí úspěšně ukončilo základní vzdělání
a zároveň se rozhodlo dále
pokračovat ve svých studiích.
Absolvování vyššího vzdělání,
například vyšší odborné ško-

ly, jim otevírá větší možnosti
a znásobuje šance na uplatnění se v profesním životě. Bohužel si mnoho dárců letos v důsledku finanční krize nemůže
dovolit pokračovat v podpoře
studentů na vyšší škole, roční
výše podpory dosahuje částky
6 000 Kč ročně. Výhodou pro
potencionální dárce je však
v těchto případech kratší doba

trvání podpory a rychlejší viditelné výsledky. Zatímco základní školní docházka čítá v Indii
10 let, střední či vyšší škola trvá v průměru 2 až 3 roky.
Zapojte se, prosíme, do podpory. Darujte konkrétnímu studentovi či studentce možnost
vystudovat vyšší školu. Pomoc
můžete například některému
z těchto studentů:

PINTO LVEENA
Sedmnác tile tá Pinto Lveena
studuje 2. ročník
p ře d u n i ve r z i t ního studia (tzv.
PUC). Nejvíc jí
baví hindština
a chtěla by se
stát učitelkou. Do konce studia ji
zbývají jen 3 roky. Je dobrá studentka, kromě studia ji baví také
tanec. Věnuje se i jiným mimoškolním aktivitám a doma pomáhá matce s uklízením. Má další
tři sourozence, přičemž všechny
čtyři děti dochází do školy, takže pro rodiče je nesnadné hradit
všechny výdaje s tím spojené.
Matka je v domácnosti a otec je
mechanik, jejich měsíční příjem
činí zhruba 2 500 Rupií, co je
v přepočtu asi 991 Kč.

NAIK KIRAN
Naik je šestnáctiletý student
předuniverzitního studia. Jeho
oblíbeným předmětem je angličtina a touží se
stát učitelem. Doma je jeho povinností nošení vody, dále se rád věnuje doučování
svého mladšího bratra a hraní kriketu. Ve škole patří k průměrným
studentům, pilně však pracuje na
naplnění svého profesního snu,
který by se měl stát skutečností již za pět let. Naikova matka
je v domácnosti a otec je tesař,
práci je však schopný si najít jenom v období dešťů. Oba rodiče
si přejí zabezpečit svým dětem
vzdělání, jejich příjmy jsou však
na to příliš nízké.

FERNANDES AVINASH PREME
Fernandes má
18 let a navštěvuje
střední
školu, po jejímž
ukončení by se
rád stal inženýrem. Ve škole ho
nejvíc baví nauka
o materiálech. Ve volném čase
rád maluje a pomáhá s domácími pracemi. Má mladší sestru,
maminku v domácnosti a otce
námezdního dělníka, který práci
sežene jenom nárazově.
Rodina každý měsíc platí nájem ve výši třetiny svých příjmů
a na ostatní výdaje jí nezbývá
moc peněz. Fernandes ve škole
podává dobré výkony a k ukončení školy mu zbývají pouze tři
roky.
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