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V

ážení přátelé,
příznivci rozvojových projektů
Arcidiecézní charity Praha,
uplynulé týdny
přinesly mnoho
zajímavých událostí. Chtěli bychom se o ně prostřednictvím dnešního Bulletinu
podělit i s vámi. V pondělí jsme zahájili výuku na naší nové základní
škole v Ugandě. Děkuji všem pracovníkům, dárcům i dobrovolníkům, kteří se na přípravě podíleli.
Potěšil nás i zájem médií o tento
projekt. Pozornost budeme věnovat také Indii. Ve státě Karnataka
nyní cestuje skupina našich dárců.

4. února 2010
Po návštěvě Honavaru a Shimogy
zamířili do Mangalore, odkud nám
posílají své pozdravy. Z Indie nás
zdraví také sestra Christina Misquit, dlouholetá spolupracovnice
pražské Charity. V jejím středisku
je stále mnoho studentů vyšších
odborných škol, kteří potřebují
naši pomoc. Významnou událostí
posledních týdnů byla Tříkrálová
sbírka, kterou v České republice
uspořádala Charita. Také letošní,
desátý ročník sbírky, umožní svým
výtěžkem pomoc pro tisíce potřebných lidí u nás i v zahraničí. Do ulic
jsme tentokrát s kasičkou vyrazili
i my.
Jarmila Lomozová
Vedoucí Rozvojového střediska

PŘEČTĚTE SI:
 Česká základní škola
v rovníkové Africe
zahájila výuku
 Zprávičky o ZŠ
sv. Jana Nepomuckého
 Desátá tříkrálová sbírka
v pražské arcidiecézi
zahřála na duši
 Naši dárci putují Indií
 Stačí dva roky podpory
a můžete změnit život
jednoho mladého člověka

ČESKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V ROVNÍKOVÉ AFRICE ZAHÁJILA VÝUKU
Dne 1. 2. 2010 bylo zahájeno
vyučování v Základní škole sv.
Jana Nepomuckého v ugandské Kitule, kterou z příspěvků
dárců z celé České republiky
postavila Arcidiecézní charita
Praha. Základní školu založila

pražská Charita v oblasti, kde
působí program Adopce na
dálku®. Stejně jako podpora
školáků formou „adopce“ i nově zřízená škola si klade za cíl
pomáhat dětem z nejchudších
rodin ve vesnických oblastech.

Do barevně vymalovaných, novotou zářících tříd začalo chodit
prvních 168 dětí, které budou
navštěvovat první, druhou a třetí
třídu základní školy a jednu třídu
mateřské školky. Školní výuka
1. února začala rozdělením dětí
do tříd a jejich registrací. V každé ze tříd je kolem čtyřiceti dětí.
V 8.30 již byly všechny třídy zaplněny dětmi, které po dvouměsíčních prázdninách nedočkavě
čekaly na první úkoly. Ze druhé
třídy se ozývalo tleskání a zpívání, ze třetí pak opakování číslic a písmen, prvňáci se vydali
na průzkum školního pozemku
a seznámili se s tím, kde mohou
najít učitele, ředitelnu, knihovnu
nebo třeba místo vyhrazené pro
rozdávání jídla. Krátce po poledni se již skupinky dětí trousily

skrze modrou bránu zpět domů.
První den základní školy sv. Jana
Nepomuckého v Ugandě skončil,
školní rok však teprve začíná.
Pokud cítíte radost při pohledu na rozesmáté tváře spokojených školáků a chtěli byste
podpořit finančními prostředky dokončení druhé fáze výstavby školy a její provoz, můžete přispět na bankovní účet
749011/0100 u Komerční banky, variabilní symbol 20950.
ZA VAŠI PODPORU
VÁM DĚKUJEME.


Na první rodičovské schůzce
v lednu t. r. byla zdůrazněna
důležitost vzdělání a nezastupitelná role rodičů při studiu
dětí. Hlavní koordinátorka
projektu Kateřina Karásková
také rodičům představila zásady fungování programu
Adopce na dálku®.
Děti ze ZŠ sv. Jana Nepomuckého totiž patří k těm nejpotřebnějším a všechny byly
do sponzorského programu
zařazeny.

ZPRÁVIČKY O ZŠ SV. JANA NEPOMUCKÉHO
tovat. Všem, kteří knihy a další
materiály dodali, patří náš vřelý
DÍK!

40 KG UČEBNIC ODLÉTLO
DO UGANDY
Rozvojové středisko ADCH Praha vyhlásilo na podzim r. 2009
sbírku učebnic, DVD, CD a dětských knih v angličtině určených pro Základní školu sv. Jana
Nepomuckého v Kitule. Do 8. 1.
2010, kdy byla sbírka ukončena,
se v našem středisku nashromáždilo 40 kilogramů knih. Všechny byly v lednu přepraveny do
Ugandy. Už od začátku února si
v nich noví žáci budou moci lis-

UČITELSKÝ SBOR POSÍLÍ
DVĚ DOBROVOLNICE Z ČESKA
Mezi ugandské vyučující v nové
ZŠ v Kitule se přidají i dvě české
dobrovolnice, které přiletěly do
Ugandy před začátkem školního
roku. Kromě učení se zapojí také
do výzdoby a zkrášlování interiérů tříd a knihovny. Počítáme
s nimi i při výuce na odborném
učilišti Malongwe Technical Institute, který má rovněž ADCH Praha pod svou správou. Popřejme
jim společně mnoho štěstí!

hý, Tříkrálový, jste si potom mohli
přijít vychutnat do Stavovského
divadla.
Hrubý výtěžek z obou koncertů činil 577 659 Kč, za které
Vám všem, kteří jste přispěli, velmi srdečně děkujeme. Výtěžek
rozdělíme na poloviny, z nichž
každá bude určena na jeden ze
dvou našich projektů: na dostavbu a provoz Základní školy sv.
Jana Nepomuckého v Ugandě
a na provoz Domova pro seniory
v Mukařově.


BENEFIČNÍ KONCERTY
„PŘIDALY“ PENÍZE NA
UGANDSKOU ŠKOLU
I DOMOV SENIORŮ
V říjnu 2009 a v lednu 2010
pořádala ADCH Praha benefiční
koncerty. První se konal ve Smetanově síni Obecního domu, dru-

DESÁTÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI
ZAHŘÁLA NA DUŠI
V zasněžené pražské arcidiecézi proběhl letos již desátý ročník
Tříkrálové sbírky, která se koná
vždy v první polovině ledna po
celé České republice. Na „Tříkrálové mši“, v neděli 3. ledna 2010,

požehnal kardinál Miloslav Vlk
koledníkům a ti se pak vydali
se zapečetěnými kasičkami do
ulic.Vlastní kolednickou skupinku jsme utvořili i my, pracovníci Rozvojového střediska. Vyrazili

jsme ze Staroměstského náměstí
a s kasičkou obcházeli jeho nejbližší okolí. Zpívali jsme, rozdávali úsměvy a dobrou náladu. I když
bylo skutečně chladno a lidé
zachumlaní do kabátů na první

pohled vypadali nepřístupně, při
setkání s námi na jejich tvářích
společně se sněhovými vločkami
roztály i zasmušilé výrazy. Kasičky se postupně zaplňovaly a dárci odcházeli s hřejivým pocitem
v duši.
A kam letos peníze z kasiček
putují? Z Tříkrálové sbírky se stejně jako loni podpoří řada projektů pro sociálně potřebné. V praž-

ské arcidiecézi, kde se vybralo
3 902 878 Kč (údaj ke 3. únoru)
bude mimo jiné část výtěžku využita na stavební úpravy v charitním domě pro seniory v Mukařově u Říčan. A okolo 300 000 Kč
bude věnováno na dostavbu Základní školy sv. Jana Nepomuckého v Ugandě. Všem dárcům
velmi srdečně děkujeme za jejich
štědrost a otevřená srdce.


NAŠI DÁRCI PUTUJÍ INDIÍ
V těchto dnech vyrazila skupina dárců doprovázená pracovníky Rozvojového střediska
na tradiční cestu po projektech podporovaných pražskou
Charitou. Z indického Mangalore nám posílají následující
řádky:
Mangalore,
2. února 2010
MILÍ PŘÁTELÉ,
v tomto roce nás do Indie vyrazilo dvacet a právě v těchto dnech
zde prožíváme nepopsatelné zážitky a pronikáme do místních
tradic a zvyků. Počasí nám přeje – máme stále úžasných třicet
stupňů celsia (sníh a mrazy, které
jsou doma nám připomínají jen
SMS od našich blízkých ). Teplota v našich ústech však mnohdy
dosahuje až sta stupňů celsia a to

ve chvílích, kdy testujeme skvělá,
avšak opravdu řádně kořeněná
indická jídla . Přesto musíme říci, že Indie je pro nás všechny životním zážitkem! Tato země plná
barev, tradic a úsměvů nás všechny naplňuje příjemnou energií.
Zažíváme však i smutné okamžiky
a to ve chvílích, kdy kolem sebe
pozorujeme obrovskou chudobu,
v níž zde statisíce lidí žijí. Zároveň
se nám však dostavují pocity velké
hrdosti, jelikož jsme všichni, včetně
vás, součástí skvělé pomoci, která
do této velmi potřebné země směřuje. Projekty, které jsme navštívili,
jsou velmi zajímavé, poučné a jen
nás utvrzují v tom, že pomoc skrze
vzdělávání má opravdu nesmírný
význam.
Pozdravy plné indického slunce a radosti vám zasílají všichni účastníci cesty a pracovnice
ADCH Praha.

Další cestu dárců do Indie
bude ADCH Praha organizovat opět v lednu 2011. Pokud
si přejete dostat v srpnu/září
2010 avízo o přípravách cesty,
napište svůj kontaktní e-mail
na adresu adopce@charita-adopce.cz. Letos na podzim
také plánujeme uskutečnit
cestu do Ugandy. Zájemci o více informací, které budeme rozesílat na jaře, pošlete prosím
svůj kontakt také na e-mail
adopce@charita-adopce.cz. 

29. LEDNA JSME ODESLALI POTVRZENÍ
K DAŇOVÝM ÚČELŮM
potvrzení nově na jinou osobu
(přítele či rodinného příslušníka).
V případě, že si přejete dostávat
potvrzení o daru na jinou osobu,
zaregistrujeme ji v naší databázi
dárců a od nového roku budou
vámi poskytnuté dary evidovány
na její jméno.

V uplynulých dvou týdnech
bylo v našem Rozvojovém
středisku rušno: byl čas kdy
pro vás pravidelně každý rok
připravujeme potvrzení darů
pro daňové účely. Děkujeme
desítkám dobrovolníků, kteří
navzdory nepřízně počasí pomáhali s obálkováním.
V pátek 29. 1. 2010 odešly poslední z cca 15 000 potvrzení.
V případě, že byste našli chybný
údaj, např. adresu po přestěhování či příjmení za svobodna,

neváhejte se na nás obrátit. Po
vrácení původního potvrzení
vám rádi vystavíme nové. Nemůžeme naopak vyhovět vašim žádostem o vystavení již vydaného

Vaše dotazy týkající se potvrzení darů zasílejte prosím na
adresu info@charita-adopce.
cz nebo volejte na 224 246 519
(linka 23 – Ljerka Donskov).


93 % DĚTÍ POKRAČUJE PO UKONČENÍ ZŠ VE STUDIU
Dětí, které v průběhu roku 2009 dokončily řádně svá studia
díky podpoře programu Adopce na dálku®,
je 591. Pouze 7 % dětí
ukončilo studia po základním stupni, zbývajících 93 % pokračovalo
v navazujícím studiu.
Nejnavštěvovanější
jsou různé typy výučních kurzů (62 % dětí),
které vybaví mladé lidi
potřebnými praktickými dovednostmi a
které tak zvyšují jejich
šanci na získání zaměstnání. Děti podporované v rámci Adopce na
dálku® pochází z chudých vesnických oblastí. Jejich vlastní rodiče
většinou neumí číst a

Program Adopce na dálku® pomáhá již sedmnáctým rokem. Jaké jsou výsledky? Jaké vzdělání
mohou děti díky Adopci na dálku® skutečně získat? Připravili jsme pro vás statistický přehled
za rok 2009, který nám na tyto otázky odpoví.
POČET ABSOLVENTŮ
JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ŠKOL:

Celkový počet žáků, kteří v roce 2009 ukončili v programu Adopce na dálku® řádné svá studia, je 591.

psát. Je tedy velikým
úspěchem, že se některým z nich podařilo
absolvovat VOŠ (9 %) a
6 studentům dokonce
získat univerzitní diplom.
Co rozhoduje o tom,
jakou školu bude dítě
po dokončení ZŠ studovat? „V našem programu umožňujeme
dětem pokračovat ve
studiu, dokud pokračuje jejich zájem a dokud
mají potřebné studijní
předpoklady. O tom,
jakého stupně vzdělání dosáhnou, tedy rozhoduje motivace dětí
a jejich nadání,“ říká Jarmila Lomozová, vedoucí
Rozvojového střediska.


INDIE SLAVILA DEN REPUBLIKY
„Vlajka vzhůru letí,“ dalo by se
napsat o jednom z nejvýznamnějších indických svátků, při
kterém jsou po celé Indii vyvěšovány statisíce vlajek u státních
institucí nejvyšší úrovně až po

lokální samosprávy. Oranžověbílo-zelený symbol Indie s hrdostí vystavují také firmy, školy,
ale i jednotlivé domácnosti. Den
republiky se slaví každoročně
26. ledna a vztahuje se k výro-

čí založení samostatné Indické
republiky. Nezávislost na Velké Británii sice získal tento více než miliardový stát již o něco dříve, konkrétně 15. srpna
1947 (Den nezávislosti), avšak

pan Karuna, ředitel partnerské
organizace. „V projevech jsme si
připomněli důležitost celostátní
identity a historické milníky naší země. Je důležité si neustále
opakovat, že ať již pod Himalájemi, v Dillí či ve vyprahlém Tamil
Nadu jsme si všichni rovni bez
ohledu na příslušnost ke kastě či
náboženskému vyznání,“ dodává
pan Karuna. „V době, kdy v centru Dillí probíhaly mohutné oslavy, děti naší školy s nadšením
předváděly připravený program,
společně jsme pak zazpívali státní hymnu a nakonec jsme všem
dětem rozdali čokoládu,“ dodává pan Ashokan, ředitel základní
školy.


republikou se země stala právě až v lednu roku následujícího.
Slavilo se i v našich partnerských organizacích. „Ve škole
jsme se všichni slavnostně shromáždili již v osm hodin. Ředitel
před všemi dětmi přivítal důležité hosty. Pak jsem měl tu čest vyvěsit naši státní vlajku,“ popisuje

STAČÍ DVA ROKY PODPORY
A MŮŽETE ZMĚNIT ŽIVOT JEDNOHO MLADÉHO
ČLOVĚKA
Pod projektem Adopce na dálku® si většina lidí představí podporu malého školáčka, který může
díky podpoře dárce z Česka studovat a prožít radostnější dětství. Tato představa je správná, na
světě bohužel stále žije velké množství dětí, které nemají přístup ani k základnímu vzdělání. Program Adopce na dálku® však pomáhá i starším studentům na vyšších školách, které si nákladnější
studium nemohou dovolit. Bez vaší pomoci by nemohli ve svém vzdělávání pokračovat. To potvrzuje i sestra Christine Misquith z indického centra v Bídaru, která zde již řadu let působí a řídí dvě
vyšší odborné školy (Pedagogickou a Středisko odborné přípravy).
„Drazí přátelé
a sponzoři z Česka.
Zdravím vás
všechny z města
Bídar na severu
Karnataky.
Předně bych
vám chtěla z celého srdce poděkovat za vaši podporu dívek ze
Střediska odborné přípravy, kterou nám prokazujete již šestým
rokem. Loni v listopadu jsme také
nově s pomocí ADCH Praha otevřeli Vyšší odbornou školu pedagogickou, kam nastoupily desítky
studentů do prvního ročníku. Naprostá většina studentů v těchto
obou školách pochází z velmi chudých rodin a bez vaší pomoci by
nikdy studovat nemohli. Oni sami
ani jejich rodiče nemají dostatek

financí, aby si mohli dovolit platit
nákladné školné, dopravu a další věci potřebné ke studiu (školní
pomůcky, uniformu atd.). Bez podpory by museli pracovat na špatně
placených a nestálých pozicích jako námezdní síla.
Tito nadaní studenti, se kterými
přicházím denně do styku, však
mají vyšší ambice. Jsou velmi motivovaní pro své studium, dosahují
výborných výsledků a jsou nesmírně snaživí.
Jejich cílem je dostudovat naši
školu, najít si dobré zaměstnání
a postavit se na vlastní nohy. Mnoho z nich pak podporuje i své sourozence a rodiče. A vy jim můžete
pomoci dosáhnout tohoto vysněného cíle již během dvou let!
Středisko odborné přípravy (i nová VOŠ pedagogická) má výborné

výsledky a všichni absolventi našli
stálé a dobře placené zaměstnání
ihned po ukončení školy (sekretářky, účetní, písařky atd.).
Byla by velká škoda jim tuto šanci nedat a promarnit jejich talenty,
promarnit šanci pomoci zlepšit nejen jejich životy, ale jejich prací pak
vlastně rozvíjet i celý bídarský region. Stačí dva roky podpory! Ujišťuji vás, že vaše podpora dosáhne
svého cíle. Pomůžete mladým talentovaným studentům dokončit
odborné vzdělání, najít kvalifikované zaměstnání a postavit se na
vlastní nohy.
Možná to pro vás v Evropě může
znít kýčovitě, ale oni vám za dvouletou pomoc zůstanou vděčni celý
život.
Dejme jim společně tu šanci, oni
si ji zaslouží!“

V CARMEL VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE
(Středisko odborné přípravy) můžete podpořit
ve vzdělání například tyto tři mladé dívky:

SUNITHA KATTI
Tato sedmnáctiletá dívka žije
společně se čtyřmi sourozenci
v malém domku bez jakýchkoli dalších pozemků. Dvě starší
sestry se již provdaly a rodina za
ně musela zaplatit nemalé věno
rodičům manželů. Tato praxe je
sice v Indii již zakázaná, v realitě
je bohužel naprosto běžná a rodiny s více dcerami se tak často
kvůli vysokému věnu zadluží na
mnoho let dopředu. Otec Sunithy zemřel po dlouhé nemoci
a tak je jedinou živitelkou této
domácnosti matka, která pracuje jako námezdní dělnice. Je pro
ni velmi těžké uspokojit všechny
potřeby svých dětí a zabezpečit
jim dobré vzdělání.

CHANDRAKALA MUTTANOR
Dívka pochází z velmi chudé
rodiny, která žije v pronajatém
domku.
Chandrakala má pět sourozenců, z toho tři ještě chodí do školy.
Pro rodiče, kteří oba pracují jako
námezdní dělníci, je velmi těžké
všechny uživit. Jejich zaměstnání
je velmi nestabilní a mzda nízká,
často se u tzv. coolies pohybuje
jen v rozmezí několika dolarů za
den.
Přesto jsou šťastni, že mají alespoň nějakou práci.
Chandrakala je velmi nadaná
a chytrá dívka, ve škole ji baví počítače a právě proto by se
chtěla stát učitelkou informatiky.

SATYASHEELA MORE
Satyasheela žije s rodiči a čtyřmi sourozenci ve vesničce Hulsur.
Otec pracuje jako námezdní
dělník a matka Laxmi je v domácnosti.
Dívka velmi touží studovat,
ale zaplatit školné a další výdaje
(cestovné, uniformu, školní pomůcky atd.) je pro rodinu obtížné.
Jejich měsíční příjem totiž nečiní ani 1 000 rupií (asi 400 Kč).
Satyasheelu baví tanec a zpěv.
Na vaší pomoc čekají i další
studenti vyšších ročníků.

Více informací najdete na našich webových stránkách www.charita-adopce.cz
nebo v kontaktní kanceláři ADCH Praha v ul. Londýnská 44, Praha 2.
DĚKUJEME!



