ZPRÁVA O ČINNOSTI
ZA ROK 2010
ADOPCE NA DÁLKU®
Projekt na pomoc chudým dětem v Indii
Posláním Adopce na dálku je podpora vzdělání dětí z nejchudších indických rodin,
aniž by musely opustit své rodinné a kulturní zázemí. Diecézní katolická charita
Hradec Králové (dále jen DCH HK) zahájila tento projekt v roce 2000 ve spolupráci
s indickou diecézí Belgaum ve státě Karnataka. V roce 2005 byl projekt rozšířen do
indické arcidiecéze Bangalore. Partnery projektu jsou arcibiskup Most. Rev. Dr.
Bernard Moras z Bangalore, biskup Most. Rev. Dr. Peter Machado z Belgaum a od
roku 2010 biskup Most. Rev. Dr. Derek Fernandes. V rámci Adopce na dálku jsou
v Indii realizovány také návazné rozvojové projekty zaměřené na podporu výstavby
bydlení a vzdělávacích zařízení pro chudé.

ČINNOST V ROCE 2010:

V roce 2010 bylo v projektu Adopce na dálku nově podporováno 429 dětí. Dárci
se stávají jak jednotlivci, tak rodiny, studenti, školy, různá společenství lidí, kolektivy
zaměstnanců atd. Díky finanční podpoře dárců bylo k 31. 12. 2010 do projektu
zapojených již 3 019 chudých indických dětí. V průběhu roku 2010 byla u více
než 600 indických studentů zapojených do Adopce na dálku ukončena podpora
z důvodů završení jejich studia.

Propagace a spolupráce s dobrovolníky v ČR

V roce 2010 koordinátoři projektu uspořádali 11 přednášek o Adopci na dálku
a životě v Indii pro veřejnost, studenty a dárce. Dále se uskutečnilo Benefiční
fotbalové utkání fotbalistů FK Vysoká nad Labem a hokejistů HC VCES Hradec
Králové a.s. na podporu výstavby internátní školy pro chudé indické děti
v Manchhe. Iniciátorem akce byla Obec Vysoká n. L. s FK Vysoká n. L.
Příspěvky od dárců použili partneři projektu
v Indii na úhradu nákladů spojených se školní
a proběhla 10. 6. 2010 na hřišti ve Vysoké n. L. V uplynulém roce se na nás
docházkou konkrétních dětí z chudých indicopět obrátila řada studentů VŠ s žádostí o praxi v projektu a o informace
kých rodin – tj. na školní pomůcky, školné,
o charitní práci a o Adopci na dálku®. Studenti vypomáhají především
školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje
v administrativě spojené s projektem. Tato spolupráce je oboustranně obohav případě potřeby, dále na stravu a dětský
cující.
tábor.

Monitorovací návštěva v Indii
Na podzim 2010 se uskutečnila výprava zástupců DCH HK do Indie za partnery projektu Adopce na dálku®. Kromě jiného zjišťovala
situaci po povodních v roce 2009 v oblastech Belgaum a Karwar. V roce 2010 dárci v ČR přispěli na pomoc lidem postiženým povodněmi v oblasti Karwar částkou 250 000,- Kč. Darované peníze byly v Indii použity na výstavbu nových obydlí pro rodiny, kterým
při záplavách vzala voda střechu nad hlavou.

Dohled nad podporovanými dětmi v Indii
Koordinátoři v Indii kontrolují, zda chodí podporované děti řádně
a pravidelně do školy. Sledují a podporují rozvoj studentů
v intelektuální, společenské, fyzické i duchovní oblasti. V případě
potřeby poskytují podporovaným dětem doučování, zejména pak
školákům, kteří pocházejí z velmi chudých poměrů a jsou slabší ve
studiu. V roce 2010 pro podporované děti opět zorganizovali prázdninové tábory.
V rámci projektu koordinátoři v Indii navštěvují rodiny
podporovaných dětí a školy, kde se učí. Pro studenty organizují
školení a poradenské programy o budoucím povolání, kde posilují
sebedůvěru dětí, aby měly větší šanci najít zaměstnání. Tyto
programy pomáhají oboustranně. Koordinátorům přinášejí zpětnou
vazbu. Rodiče si zase více uvědomují svou roli a rodičovskou
zodpovědnost.

Spolupráce s dobrovolníky v Indii
V Indii pracuje tým dobrovolníků. Jejich pomoc je nezbytná pro
náležitý průběh programu v jednotlivých oblastech diecéze. Dobrovolníci vypomáhají s doučováním dětí, na táborech atd. Na spolupráci s dobrovolníky je
také závislé psaní a distribuce dopisů od dětí pro dárce. Dobrovolníci dělají
svou práci svědomitě, i když někdy sami trochu zápasí se znalostí angličtiny,
a tak může občas dojít k nedorozuměním. Ta se zatím všechna podařila vysvětlit ke spokojenosti dárců.

Koordinátoři v Indii pořádají také setkání
s rodiči, například v době Vánoc. Motivují rodiče k tomu, aby posílali své děti pravidelně do
školy a dbali o jejich vzdělání. Vysvětlují jim
přínos vzdělání pro život dětí.

Návazné projekty Adopce na dálku®
DOMKY PRO CHUDÉ - Podpora bydlení chudých rodin s dětmi

Tento návazný projekt Adopce na dálku realizuje partnerská indická diecéze Belgaum od roku 2003. Jde o výstavbu nebo opravu nenáročných domků pro chudé rodiny bez důstojného přístřeší. Ve většině případů jde o vdovy s dětmi nebo mnohočetné rodiny, které
přišly o bydlení v důsledku živelné události anebo je sužuje nemoc některého z členů rodiny.
Podobně jako v předchozích letech, také v roce 2010 byl tento rozvojový projekt podpořen z Tříkrálové sbírky, a to částkou
452 557,- Kč. Pomoc směřovala k lidem, kteří měli naléhavý problém s bydlením. Tito lidé žili v nelidských podmínkách. Na projekt
v uplynulém roce přispěli také dárci Adopce na dálku celkovou částkou 114 600,- Kč. Díky darům mohlo být v roce 2010
postaveno 8 nových domků a 3 domy byly opraveny. Členové jednotlivých rodin jsou za pomoc velmi vděční. Od zahájení
projektu bylo postaveno 60 domků a opraveno 19 domků pro nejchudší rodiny. Její členové se často snaží vypomoci alespoň
vlastní prací.

ŠKOLA V MANCHHE
Výstavba školy byla zahájena v srpnu 2004 ve čtvrti Manchhe
ve městě Belgaum na území státu Karnataka. Od března 2006 ji
navštěvují děvčata a chlapci z venkova, jejichž rodiče jsou chudí
a nejsou schopni dětem studium zajistit. Základní potřebou bylo, aby
tyto děti získaly dobré vzdělání. Ve škole mají zajištěnou veškerou
péči. Výuka probíhá v úředním jazyce kannada, což není
samozřejmé, v jiných školách se vyučuje jen dialektem dané oblasti.
Pokud jsou žáci v některých předmětech slabší, poskytuje se jim
doučování. Na jejich studium dohlíží učitelé a vychovatelé. Většina
dětí si svůj prospěch zlepšila.
Internát pro dívky. Po ukončení stavby školy vznikla potřeba
vybudovat internát pro děti ze vzdálených vesnic. V roce 2008 byl
postaven internát pro dívky již do té míry, že v něm mohlo být
umístěno 55 děvčat. Dívky jsou zde ubytovány od předškolní
V zahradě internátu byly vysázeny ovocné
přípravy až do 12. třídy. Díky štědrosti dárců bylo například dokončeno zděné
stromy, jejichž plody se zavařují pro účely straoplocení internátu na ochranu před zbloudilou zvěří. Dále byla v internátu
vování. Dívky za pomoci vychovatelek pěstují
vybudována umývárna a podařilo se zavést řádnou kanalizační soustavu. Protaké zeleninu a květiny.
běhlo také plánované zastřešení sušárny, které s radostí přivítali dívky i zaměstnanci internátu, protože sušit prádlo v období dešťů bylo obtížné. Budova
a areál internátu je udržován v pořádku i díky pevně položené dlažbě. Děvčata před budovou ráda tráví svůj volný čas, hrají hry
a také zde ve skupinkách studují. Dívky se mohou pohodlně učit také ve studovně v internátu, která byla rovněž dostavěna
a zkolaudována. V nejbližším období bude do studovny pořízen další nábytek, stoly apod. Ložnice jsou vybaveny patrovými postelemi.
Většina dětí ve škole a v internátu pro dívky je podporována dárci v rámci projektu Adopce na dálku®.
Internát pro chlapce. Potřebný je také internát pro chlapce, proto je vítána pomoc dárců s jeho stavbou. Spoléháme na štědrost
lidí, která umožní získat vzdělání i chlapcům z oblastí, kde nemají školu v blízkosti svého domova. To přispěje k tomu, aby mohli
vyrůstat jako zodpovědné a zdravé děti.
Děkujeme všem dárcům za příspěvky na podporu internátní školy v Manchhe. Tento projekt byl podpořen také
z výtěžku Benefiční fotbalové kopané fotbalistů FK Vysoká n. Lab. a hokejistů HC VCES Hradec Králové a.s., která
vynesla celkem 13 342,-Kč. V roce 2010 dárci podpořili tento projekt celkovou částkou ve výši 189 080,50 Kč.

KOSTEL SV. JOSEFA A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO
V MANSAPURU
Po překonání řady problémů bylo možné 1. března 2009 definitivně
převést pozemek vybraný pro stavbu farního kostela a vzdělávacího
střediska v Mansapuru do vlastnictví biskupství diecéze Belgaum.
Dne 25. března 2009 u příležitosti svátku sv. Josefa diecézní biskup
Most. Rev. Peter Machado pozemek požehnal. Pozemek byl zpevněn
cementovými konstrukcemi. Proběhlo stavební řízení a započaly
přípravné práce stavby.

KONTAKT
Diecézní charita Hradec Králové
Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
Tel.: 495 063 177 (135)
E-mail: adopce@hk.caritas.cz
Web: www.hk.caritas.cz/adopce
Děkujeme všem dárcům, kterým není lhostejný život chudých lidí
v Indii a rozhodli se podpořit vlastní projekt Adopce na dálku®
i všechny doprovodné projekty. Velice si této pomoci vážíme.
Věříme, že se nám společně podaří v budoucnosti pomoci dalším
indickým dětem a jejich rodinám.

29. září 2009 požehnal základní kámen kostela
sv. Josefa prezident Diecézní charity Hradec
Králové Mons. Josef Suchár. Výstavbu kostela
a vzdělávacího střediska pro chudé v indickém
Mansapuru podpořily tisíce dárců veřejné sbírky Hledáme tisíc Josefů, která skončila v srpnu
2009. Její výtěžek byl bezmála 1 mil. Kč. Svěcení kostela v Mansapuru proběhne 1. 5. 2012.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, KTEŘÍ CHUDÝM INDICKÝM DĚTEM OTEVÍRAJÍ CESTU KE VZDĚLÁNÍ.

