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V

ážení přátelé,
n a ko n c i
prvního srpnového týdne způsobily prudké deště
ničivou vlnu povodní na severu Čech. Charita
se nyní věnuje následné pomoci,
především při obnově zničených

8. září 2010
obydlí. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kteří prostřednictvím Charity poskytli pomocnou
ruku postiženým. Děkuji za finanční dary, materiální pomoc i dobrovolnou práci.
Povodně v naší zemi vyvolávají
silnou vlnu solidarity, vždyť lidské
utrpení je nám tak blízko, možná
se dotýká i našich známých či ro-

dinných příslušníků. Utrpení, extremní chudobu či úplné sociální
vyloučení zažívá také mnoho lidí,
kteří žijí v jiných státech a kontinentech. I s nimi solidarizujeme
a pro jejich lepší budoucnost podnikáme s Vaší pomocí řadu rozvojových projektů. O některých z nich
přináší zprávy dnešní Bulletin.
Ing. Jaroslav Němec, ředitel

MEZINÁRODNÍ DEN BOJE PROTI NEGRAMOTNOSTI
Dnes si připomínáme Mezinárodní den boje proti negramotnosti, který vyhlašuje a zaštiťuje
UNESCO. Tento den nás má upozornit na fakt, že každý pátý dospělý člověk na světě, z toho dvě
třetiny žen, je stále negramotný
(774 milionů lidí!). Zvyšování gramotnosti je jedním z hlavních cílů rozvojové spolupráce. Většina
států v posledních letech udělala
malý pokrok v boji s tímto problémem, bohužel ne dostatečný
ke splnění globálního cíle „zvýšení gramotnosti o 50 % do roku
2015“. Gramotnost lidem přináší
nejen lepší příležitosti ke zlepšení kvality jejich života, ale také

posiluje jejich sebeúctu. Program
Adopce na dálku® Charity Praha
bojuje proti negramotnosti již
od roku 1993. Díky Vaší podpoře
tak již dostalo vzdělání více než

27 tisíc dětí. Děkujeme vám, že
nám pomáháte a tím se podílíte
na zlepšování kvality života tisíců
lidí na světě.


SITUACE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH, KDE POMÁHÁME:

STÁT
Svět
Česká republika
Konžská demokratická republika
Indie
Uganda
Zambie

Index lidského
rozvoje *
36.
176.
134.
157.
164.

Gramotnost
(v %)
83,6
> 99.0
67,2
66.0
73.6
70.6

* Pořadí země podle kvality lidského života, index hodnotí 182 zemí světa.
Zdroj: UNDP, Index lidského rozvoje 2009

ROZVOJOVÉ STŘEDISKO HLEDÁ
FINANČNÍHO MANAŽERA PRO PROJEKTY V AFRICE
Najděte si nás
nově na Facebooku!
Dozvíte se zajímavé informace
nejen o Adopci na dálku®, ale také
o nemocnici v Ugandě, dětech
ulice v Kongu a spoustu dalších.
Skupina Charita Praha.

Rozvojové středisko hledá
pracovníka na pozici finančního manažera pro projekty
v Africe (místo výkonu práce
Uganda/Zambie). Pracovník
ponese odpovědnost za finanční řízení projektů, přípravu
rozpočtů, finanční reportování, vedení místních pracovníků
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a další. Více informaci k náplni
práce a podmínkám najdete
na www.praha.charita.cz (Volná místa v ADCH). Vážní zájemci mohou své životopisy, motivační dopisy, příp. doporučení
duchovního správce zasílat na
afrika3@charita-adopce.cz.


NEVŠEDNÍ PRÁZDNINY PRO DĚTI Z BĚLORUSKA
V červenci jsme připravili pro 22 dětí ze sociálně slabých rodin z Běloruska prázdninový pobyt v České republice. Tuto již tradiční akci jsme mohli uspořádat díky dárcům, kteří v programu Adopce na dálku® děti podporují, a během pobytu je přijali na několik dní do svých rodin.
Druhou část pobytu pak děti strávily v Krkonoších, kde jsme pro ně připravili bohatý program
– např. výlet ke Sněžce či návštěvu aquaparku ve Špindlerově Mlýně. Dětem i dárcům jsme položili několik otázek:
1. Co považujete za největší přínos návštěvy dítěte z Běloruska?
2. Je něco, co Vás v průběhu
pobytu dítěte ve Vaší rodině
mile překvapilo nebo naopak
zarazilo, nepotěšilo?
3. Proč jste se rozhodli pro podporu dítěte právě z Běloruska?
LENKA THINOVÁ
1. Měla jsem
dovolenou – udělali jsme si pár
výletů, na které
si už normálně
neumím udělat
čas. Museli jsme
se zamyslet, jak
se máme dobře oproti jiným.
2. Problém nebyl žádný, Aljonka
je velmi milá, trpělivá a skromná.
Má sourozence a doufám, že ji
také v rámci možností podporují.
Zaslouží si to.
3. Původně jsem myslela, že
by mohla jít do ČR studovat (má
ráda matematiku), že bychom jí
pomohli. Netušila jsem ale míru
jejího zdravotního postižení. Má
velmi silnou skoliózu, kvůli které nemůže normálně chodit do
školy. Její stav se stále zhoršuje.
Nyní přemýšlím jestli by se našla
cesta, jak ji dostat na vyšetření
v České republice, které by ukázalo, zda je možná operace, aby
se jí ulevilo. Viděla jsem unikátní
operaci dětské skoliózy v Brněnské FN a od té doby na to stále
myslím. Děkuji vám za vaši práci,
která je nenahraditelná.
MANŽELÉ ŠPAČKOVI
1. Pro Vitalije bylo přínosem to,
že poznal nové prostředí.

Manželé Špačkovi s Vitalijem
2. Občas bylo náročné se domluvit. Překvapilo nás, že se moc
nezajímal o historické památky
Prahy. Mile nás překvapilo, že
byl nadšený z různých her, které
jsme s ním hráli.
3. To že se jedná o slovanský
národ, že byl katolík a měl zdravotní problémy.
RODINA JANUŠKOVÁ
1. Dáša poznala jiné prostředí
a krajinu v jižních Čechách. Společně jsme vytvořili hezké společenství, hráli jsme hry (pexeso,

žížaly…), dělali jsme výlety do
okolí a další děti poznala u nás
na chatě.
2. Dáša je stále velmi plachá,
ale dovede se rozveselit. Je velmi
hodná a skromná.
3. Myslím, že děti z Běloruska
potřebují stejnou pomoc jako
děti z exotických zemí. Mám pocit, že lidé dávají přednost mimoevropským dětem, proto jsem
chtěla dítě z opomíjené východní Evropy.
(Pokračování na str. 3)

Rodina Janušková s Darjou (v první řadě první zprava)
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(Dokončení ze str. 2)
1. Co ti přineslo setkání se sponzory, co se ti nejvíc líbilo v rodině?
2. Co tě nejvíc oslovilo v průběhu pobytu v ČR?
3. Co ti přináší to, že jsi v projektu, čeho si nejvíc ceníš.
VITALIJ ROMANČUK (17 LET)
1. Již pět let jsem v projektu
a v Čechách jsem poprvé. Zaujalo mě, jak bydlí moji sponzoři.
Potěšilo mě, že na mě byli všichni
hodní, a že byli přátelští. Překva-

pilo mě, že tu drží lidé pospolu
a že byli všichni mírní.
2. Nejvíc se mi líbil výlet do hor
v Krkonoších a Praha, je to krásné město. Nejvíc mě zaujala katedrála sv. Víta a Karlův most.
3. To, že vím, že mi chce někdo
pomoci.
ALJONA ŽEJMO (15 LET)
1. U svých sponzorů jsem byla
již několikrát. Nejvíc se mi líbil
program, který mi v rodině připravili, jezdili jsme na loďce, procházely se po Praze a také jsme
byli na vesnici, kde jsem mohla
být u koňů.
2. Líbí se mi jaké tu jsou kostely

a hory, protože to u nás není. Ale
nejvíc se mi líbí u sponzorů.
3. To, že toho mohu víc vidět.
Nejlepší je, že mohu přijet sem
do Čech.
DARJA KOZEL (11 LET)
1. Do Čech jezdím moc ráda,
protože jsou tu na mě vždy milí,
hrají si se mnou a pokaždé tu pro
mě nachystají zajímavý program.
2. Poznala jsem tu nové kamarády a podívala jsem se na nová
místa, moc se mi líbilo v horách.
3. Toho, že mohu navštívit své
sponzory, a poznat nové lidi, kteří jsou hodní.


NOVINKA V PROGRAMU ADOPCE NA DÁLKU®
V současné době Charita Praha přichází s další novinkou. Podpořit
vzdělání konkrétního potřebného dítěte v Ugandě má nyní
možnost i ten, kdo si
nepřeje navázat s dítětem osobní korespondenci. „Program
bude probíhat stejně
jako v ostatních oblastech s tím rozdílem, že

děti nebudou znát jména konkrétních dárců,
nebudou jim adresovat
dopisy a nebudou odpovědi na své dopisy
očekávat,“ vysvětluje
Jarmila Lomozová specifika nové formy podpory v rámci programu
Adopce na dálku®. Dodává, že „dárce si může
podle otazníčku o dítěti
a jeho rodině či podle

fotografie dítěte vybrat,
kterému konkrétnímu
dítěti si přeje svou podporu poskytnout. Dárce
bude pravidelně jedenkrát ročně dostávat aktuální fotografii dítěte
a kopii školního vysvědčení.“
Nové pojetí Adopce
na dálku® je určeno pro
všechny dárce, kteří nemají v úmyslu si s dětmi

dopisovat. Tento druh
pomoci sice s sebou
nebude přinášet vznik
osobní vazby mezi dárcem a dítětem, ale i tak
bude mít dárce stále
dostatek informací k tomu, aby přesně věděl,
jak bylo s jeho financemi naloženo, jak se
podporovanému dítěti
daří ve studiu.

V těchto dnech můžete na webových stránkách www.praha.charita.cz nebo na tel.
čísle 224 246 519 a nebo na e-mailové adrese adopce@charita-adopce.cz získat více
informací o celém projektu i o konkrétních dětech, které čekají na podporu.
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ČEŠTÍ LEKTOŘI V UGANDĚ
A NOVÝCH 11 POČÍTAČŮ PRO TECHNICKÉ UČILIŠTĚ
Po dobu čtyř srpnových týdnů byl absolutní klid ugandské
vesničky Mallongwe narušován
typickými zvuky psaní na klávesnici a klikání myší. Charita
Praha totiž ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR připravila
kurz základů práce na počítači.
Do našeho Technického učiliště
v Mallongwe jsme tak mohli zakoupit 11 počítačů, dataprojektor a tiskárnu. Během prvního
kurzu jsme vyškolili 40 účastníků
z řad studentů a učitelů dalších
škol z okolí a také dvě pracovnice
z naší Česko-slovensko-ugandské nemocnice sv. Karla Lwangy v Buikwe. Kurzy byly vedeny
českými lektory, kteří účastníky
programu seznámili s teoretickými základy práce na PC, jak jej
správně používat a udržovat, i se
základy práce s kancelářským balíčkem Microsoft Office.
S kurzy budeme i nadále pokračovat. Díky této podpoře z České
republiky má nyní naše Technické učiliště plně vybavenou
počítačovou učebnu a můžeme
tak dále organizovat kurzy počítačové gramotnosti nejen pro
všechny naše studenty, ale také
pro širokou veřejnost z řad pedagogů i laiků. Ovládat práci na počítači se postupně stává nutností
i v takových zemích jako je Uganda. Naši absolventi proto také
vždy po řádném ukončení kurzu

obdrží certifikát deklarující znalosti, které během školení získali a které jak pevně věříme, jim

budou nápomocny v jejich dalším rozvoji.

Od roku 2006 jsme vybavili počítači již 10 základních a středních škol v Indii, Ugandě a Zambii. Výuka počítačů tak byla zpřístupněna více než 3 000 žákům a studentům. Celkově jsme
díky Vašim příspěvkům vynaložili do vybavení počítačových učeben i hodin informatiky téměř 1 700 000 Kč.
Děti zařazené do programu Adopce na dálku® pocházejí z nejnižších sociálních vrstev a s počítačem mají jedinou možnost seznámit se právě na škole. Pokud tuto možnost nemají, nemohou na
vyšších úrovních studia a ani v praxi konkurovat svým vrstevníkům a pracovní příležitosti jsou pro ně limitované. Proto budeme
díky Vaší pomoci pokračovat v rozšiřování počítačové gramotnosti v nejchudších regionech světa.

POZVÁNKA DO JIHLAVY
Srdečně Vás zveme do Divadla na Kopečku v Jihlavě na přednášku
Jarmily Lomozové, vedoucí RS
O KONŽSKÉ DEMOKRATICKÉ REPUBLICE A PROJEKTECH CHARITY PRAHA
Přednáška se uskuteční v pátek 10. září ve 13.15 hodin
v rámci Malé Africké konference pořádané ZOO Jihlava (www.zoojihlava.cz).
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