ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009
ADOPCE NA DÁLKU®
Projekt na pomoc chudým dětem v Indii
Posláním projektu Adopce na dálku je podpora vzdělání dětí z nejchudších
indických rodin, aniž by musely opustit své rodinné a kulturní zázemí. Jeho koordinátoři v ČR vyhledávají dárce, kteří jsou ochotni „na dálku adoptovat“ chudé dítě
z Indie a finančně podporovat jeho vzdělání a základní zdravotní péči alespoň po
dobu 1 roku.
Tento projekt zahájila Diecézní katolická charita Hradec Králové v roce 2000
ve spolupráci s indickou diecézí Belgaum ve státě Karnataka. V roce 2005 jej rozšířila do indické arcidiecéze Bangalore. Partnery projektu jsou arcibiskup Most. Rev.
Dr. Bernard Moras z Bangalore a biskup Most. Rev. Peter Machado z Belgaum.
Oba se pravidelně setkávají s českými dárci.
V rámci Adopce na dálku jsou v Indii realizovány také návazné humanitární
projekty zaměřené na podporu výstavby bydlení a vzdělávacích zařízení pro chudé.

ČINNOST V ROCE 2009:

Podporované děti z první třídy školky s předV roce 2009 se do Adopce na dálku zapojilo 357 nových dárců. Do projekškolní přípravou v Niwas Maharashtr, diecéze
tu se zapojují jak jednotlivci, tak rodiny, studenti, školy, různá společenství lidí, kolektivy zaměstBelgaum.
nanců atd. Díky finanční podpoře dárců bylo k 31. 12. 2009 do projektu zapojeno celkem 3 250
chudých indických dětí. V průběhu roku 2009 byla ukončena podpora u 344 indických studentů
zapojených do Adopce na dálku, a to zejména z důvodů završení studia, uzavření manželství nebo přesídlení rodiny dítěte za hranice diecéze.
Příspěvky od dárců použili partneři projektu v Indii na úhradu nákladů spojených se školní docházkou konkrétních dětí z chudých indických
rodin – tj. na školní pomůcky, školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje
v případě potřeby, dále na stravu, základní zdravotní péči a dětský tábor.

Propagace a spolupráce s dobrovolníky v ČR
V roce 2009 koordinátoři projektu uspořádali 9 přednášek o Adopci na dálku
a životě v Indii pro veřejnost, studenty a dárce. V uplynulém roce se na nás opět
obrátila řada studentů SŠ a VŠ s žádostí o informace o charitní práci a o Adopci na
dálku®. Někteří z nich vypomáhají např. v administrativě spojené s projektem. Tato
spolupráce je oboustranně obohacující.
12. 3. 2009 se v Sále Filharmonie Hradec Králové uskutečnil komorní benefiční koncert smyčcového kvarteta Ciompi String Quartet z USA a jejich
hostů, kterými byli klavíristka Patricia Goodson a houslista Josef Kekula ze Stamicova kvarteta. Výtěžek koncertu ve výši bezmála 19 tis. Kč byl věnován na dostavbu a vybavení internátní školy v Manchhe v Indii, kterou navštěvují převážně děti
podporované v rámci Adopce na dálku®. Koncert se uskutečnil pod záštitou Velvyslanectví USA. Všichni umělci se vzdali nároku na honorář. Poděkování patří také
partnerům akce Filharmonii Hradec Králové, Komerční bance a.s. Hradec Králové
a mediálním partnerům Českému rozhlasu HK, MF DNES a RTA.

Dohled nad podporovanými dětmi v Indii
Koordinátoři v Indii kontrolují, zda podporované děti chodí řádně a pravidelně do školy. Sledují a podporují jejich rozvoj v intelektuální, společenské, fyzické i duchovní oblasti. V případě potřeby jim poskytují doučování, zejména pak školákům z velmi chudých poměrů a slabším ve studiu.
V roce 2009 byly pro podporované děti opět zorganizovány prázdninové tábory.
Indičtí koordinátoři také v rámci projektu navštěvují rodiny podporovaných dětí a školy, ve
kterých studují. Dále pořádají setkání s rodiči (např. před Vánocemi) a snaží se je motivovat k tomu,
aby posílali své děti pravidelně do školy a dbali o jejich vzdělání. Vysvětlují jim přínos vzdělání pro
život jejich dětí.
Pro studenty koordinátoři 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, kteří napomáhají dobrému průběhu programu v různých oblastech diecéze. Dobrovolníci vypomáhají s doučováním dětí, na táborech atd. Především na spolupráci
s dobrovolníky je závislé psaní a distribuce dopisů od dětí pro dárce. Dobrovolníci se snaží dělat
svoji práci svědomitě, i když někdy sami trochu zápasí se znalostí angličtiny, a tak občas může dojít
k nedorozuměním. Ta se zatím daří vysvětlit ke spokojenosti dárců.

Prázdninové tábory pro podporované děti
V květnu 2009 proběhly v Indii prázdninové tábory pro podporované děti. Zúčastnily se jich děti
z různých oblastí. Táborové aktivity byly zaměřeny na ochranu přírody. Při zahájení arcibiskup Moras motivoval děti slovy: “Vypěstuj tolik stromků, kolik můžeš, všude, kde můžeš, a budeš dýchat
čerstvý vzduch a mít dobré zdraví…” Děti si užily tanec, zpěv, výlet, táborový oheň, hry a sport. Při
těchto aktivitách měly děti možnost poznat a projevit své skryté schopnosti a talenty. Koordinátoři
a dobrovolníci se snažili dát dětem ze sebe to nejlepší. Tábory byly pro všechny velkým přínosem.
Děti zde také procházejí preventivní lékařskou prohlídkou.

Žáci základní školy v Guledgur. Mnozí z nich
mohou studovat právě díky podpoře dárců
z ČR i Slovenska, diecéze Belgaum.

Monitorovací návštěva v Indii
Podzimní výpravu zástupců Diecézní charity HK do Indie za tamními koordinátory projektu a podporovanými dětmi zastihly na cestě ničivé záplavy. Vyžádaly si
až 200 obětí a 20 tis. rodinám vzala voda střechu nad hlavou i dobytek, nejvíce
právě ve státě Karnataka. Podporované děti a jejich rodiny jsou naštěstí v pořádku.
U dárců v ČR vyvolaly záplavy vlnu solidaritu a na pomoc lidem postiženým povodněmi přispěli celkovou částkou 147 000,- Kč.
Navzdory těmto dramatickým okolnostem naplnila partnerská návštěva indických diecézí Belgaum, Bangalore a Karwar na území státu Karnataka svou misi
a byla opět velmi přínosná. Pracovníci Charity navštívili desítku škol, kde studují
podporované děti. Prohlédli si také areál dívčí internátní školy v Manchhe v diecézi
Belgaum, kterou pomáhali postavit i dárci z ČR a Slovenska. Zástupci Charity se
setkali i s chudými rodinami v nejzaostalejších oblastech diecéze Belgaum, které
získaly domek nebo nové bydlení v rámci projektu Domky pro chudé.
Prezident Diecézní charity HK mons. Josef Suchár požehnal základní kámen
kostela sv. Josefa ve vesnici Mansapur, na který přispěly tisícovky Čechů i Slováků
ve sbírce Hledáme tisíc Josefů. Ke kostelu bude ještě přistavěno vzdělávací středisko pro děti i dospělé. V indickém Santistwadu ředitel Diecézní charity HK dr. Jiří
Stejskal slavnostně otevřel malou lékařskou kliniku, která má i své dětské oddělení.
Návštěvy indických nemocnic a sirotčinců byly hlubokým zážitkem pro všechny členy výpravy.
V Bangalore je pak nejvíce zasáhla prohlídka zdejších slumů, kde v Bangalore žije údajně až 30%
obyvatelstva.

Život chudých lidí ve slumech v Naganapalya,
domky mají uplácané z hlíny, nemají kanalizaci ani elektřinu..., diecéze Bangalore.

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 velké rodiny, které přišly o bydlení v důsledku živelné události anebo je
sužuje nemoc některého z členů rodiny.
V roce 2009 byl tento humanitární projekt podpořen z Tříkrálové sbírky částkou 428 679,- Kč. Dále na tento projekt v uplynulém roce přispěli také dárci
Adopce na dálku® celkovou částkou 95 140,- Kč.
Díky podpoře od všech dárců mohlo být v roce 2009 v Indii postaveno
10 nových domků. Projekt byl realizován na území diecéze Belgaum ve spolupráci s obcemi, ve kterých byly domy postaveny nebo opraveny. Od zahájení projektu bylo postaveno 52 domků a opraveno 16 domků pro nejchudší rodiny. Její
členové se často snaží vypomoci alespoň vlastní prací.

ŠKOLA V MANCHHE
Dalším návazným projektem je výstavba internátní školy, která byla zahájena
v srpnu 2004 v Manchhe na území diecéze Belgaum ve státě Karnataka. Od března 2006 navštěvují
tuto školu děti z chudých venkovských rodin. Mají zde šanci získat potřebné vzdělání a je tu pro ně
zajištěna veškerá péče včetně ubytování. Tato škola je jednou z mála v Karnatace, kde se vyučuje
místním úředním jazykem kanada.
V roce 2009 internátní školu navštěvovalo přes 50 dětí, které zde mohou
studovat díky všem štědrým dárcům. V uplynulém roce dárci z ČR tento projekt
podpořili celkovou částkou 189 080,50 Kč, a tak mohlo být pořízeno potřebné
vybavení do dalších místností. Stále je ještě potřeba zajistit zastřešení umývárny
a vybavit zbytek místností internátu nábytkem a zařízením.

Jedna z chudých rodin, která může důstojně
žít v opraveném domku díky projektu Domky
pro chudé, Divine Mercy, diecéze Belgaum.

KOSTEL SV. JOSEFA A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO
V MANSAPUR
V říjnu 2009 prezident Diecézní charity HK mons. Josef Suchár požehnal základní kámen kostela sv. Josefa v chudé indické vesnici Mansapur, na který přispěly
tisícovky Čechů i Slováků ve sbírce Hledáme tisíc Josefů. Ke kostelu bude ještě
přistavěno vzdělávací středisko pro děti i dospělé.
Kontakt:
Diecézní charita Hradec Králové
Velké náměstí 37
500 01 Hradec Králové
Tel.: 495 063 177 (135)
E-mail: adopce@hk.caritas.cz
www.hk.caritas.cz/adopce

Studentky internátní školy v Manchhe při
obědě. Výstavbu této školy významně podpořili také dárci z ČR i SR, diecéze Belgaum.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit 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.

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

