ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012
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. V praxi probíhá tak, že se
koordinátor projektu v ČR snaží vyhledat co
nejvíce dárců, kteří by byli ochotni podporovat
chudé dítě z Indie roční finanční částkou 5000
Kč. Jde o závazek na dobu minimálně 1 roku.
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 projektu Adopce na dálku jsou v Indii
realizovány také návazné humanitární projekty
zaměřené na podporu výstavby bydlení a vzdělávacích zařízení pro chudé.

Karnataka: Indické děti podporované
v projektu Adopce na dálku ve škole.

ČINNOST V ROCE 2012
V roce 2012 se podařilo najít dárce pro 347 nových dětí z chudých indických rodin. Díky finanční podpoře dárců
tak bylo k 31. 12. 2012 do projektu Adopce na dálku zapojeno 2720 chudých indických dětí. V průběhu
uplynulého roku byla u 546 indických žáků a studentů zapojených do programu ukončena podpora z důvodu završení
jejich studia nebo z rodinných důvodů. Do Adopce na dálku se zapojují jak jednotlivci, tak rodiny, studenti, školy, různá
společenství lidí a kolektivy zaměstnanců. Od roku 2000 projektem prošlo již přes 5000 dětí.
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, stravu, dětský prázdninový tábor
a na cestovní výdaje v případě potřeby. Z příspěvku byl také uhrazen dárek k Vánocům a během prázdninového tábora.

Propagace a spolupráce se studenty v ČR
V průběhu roku 2012 zaměstnanci projektu uspořádali na českých školách 16 přednášek a 2 výstavy o Adopci
na dálku a o životě lidí v Indii. Projekt prezentovali také na akcích k 20. výročí charity v královéhradecké diecézi 5. 6.
a na Festivalu sociálních služeb „Poznejme se navzájem“ 8. 6. v Hradci Králové. Na slavnostní a děkovné mši sv.
u příležitosti oslav 20. výročí charity 5. 6. v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové předali indičtí biskupové ocenění
pracovníkům a dobrovolníkům Charit za jejich obětavou práci.
V projektu Adopce na dálku spolupracujeme se studenty.
V roce 2012 u nás absolvovalo praxi 11 studentů VŠ, kteří
se podrobně seznámili s projektem a pomáhali
v administrativě s ním spojené. Praktikanty jsme také
informovali o projektech DCH HK v oblasti sociálních
a zdravotních služeb pro občany Královéhradeckého kraje.

Monitorovací návštěva v Indii
Vysvěcení nového kostela sv. Josefa a požehnání základního
kamene školy pro děti v chudé indické vesnici Mansapur
1. května 2012 byly hlavním cílem jarní výpravy
královehradeckého biskupa Jana Vokála a zástupců DCH
HK do vzdálené Indie. Tento rozvojový projekt, který byl
realizován v rámci programu Adopce na dálku®, před 5 lety
inicioval prezident DCH HK Mons. Josef Suchár. Ve sbírce
„Hledáme tisíc Josefů“ ho podpořily tisíce dárců z ČR.

Mansapur: kostel sv. Josefa

Biskup Jan Vokál a zástupci DCH HK v čele s prezidentem Mons. Josefem Suchárem a ředitelem RNDr. Jiřím Stejskalem
navštívili všechny tři indické diecéze Belgaum, Bangalore a Karwar, s nimiž DCH HK spolupracuje v projektu Adopce na
dálku® a rozvojových projektech v oblasti bydlení a vzdělávacích zařízení pro chudé. Setkali se také s podporovanými
dětmi, které mohou chodit do školy a studovat díky finanční podpoře dárců. Českou výpravu čekalo všude vřelé uvítání
a kulturní program v podání podporovaných dětí a místních vesničanů.

Dohled nad podporovanými dětmi v Indii
Koordinátoři v Indii kontrolují, zda podporované děti chodí řádně a pravidelně do školy. Sledují a podporují rozvoj žáků
a studentů v intelektuální, společenské, fyzické i duchovní oblasti. V případě potřeby zajišťují či poskytují podporovaným
dětem doučování. V roce 2012 byly pro podporované děti v Indii opět zorganizovány prázdninové tábory.
Indičtí koordinátoři v rámci projektu také navštěvují rodiny podporovaných dětí a školy, kde studují. Dále pořádají
setkání s rodiči, například tradičně v době Vánoc. Snaží se rodiče motivovat k tomu, aby posílali své děti pravidelně do
školy a dbali na jejich vzdělání. Vysvětlují rodičům 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.

Spolupráce s dobrovolníky v Indii
V Indii pracuje tým dobrovolníků, kteří napomáhají dobrému průběhu programu v různých oblastech diecéze.
Dobrovolníci vypomáhají s doučováním dětí, s organizací dětských táborů 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 může občas dojít k nedorozuměním. Ta se zatím všechna podařila vysvětlit ke
spokojenosti dárců.

Návazné rozvojové projekty Adopce na dálku®
DOMKY PRO CHUDÉ - podpora bydlení chudých rodin s dětmi
V roce 2012 se indickým partnerům podařilo postavit 11 nových domků a 3 domy opravit. Prostřednictvím
Tříkrálové sbírky přispěli dárci částkou 500 362 Kč z části výtěžku určeného pro humanitární pomoc do zahraničí.
Výstavbu domků pro chudé podpořili také dárci projektu Adopce na dálku®, a to celkovou částkou 193 850 Kč. Na
stavbě se podíleli i členové jednotlivých indických rodin, jak finančně, tak i vlastní prací. Jsou dárcům z ČR velmi vděční
za velkorysou pomoc v nouzi.
Od roku 2003 se s pomocí dárců podařilo postavit už 84 a opravit 25 domků pro chudé.

ŠKOLNÍ AUTOBUS PRO DĚTI Z VESNICE MANSAPUR – OBLAST BELGAUM
Z části výtěžku Tříkrálové sbírky 2012 v královéhradecké diecézi byl podpořen provoz školního autobusu pro chudé
děti v indické vesnici Mansapur. Na tento projekt humanitární pomoci v rámci programu Adopce na dálku® byla
z výnosu sbírky v uplynulém roce věnována částka 39 tisíc Kč. Školáci ze vzdálených vesnic jezdí tímto autobusem denně
do školy už druhým rokem a díky tomu mají více času na učení.

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

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.

Belgaum: Početná rodina paní Annammy z vesnice Karadi před
novým domkem, který byl postaven v rámci rozvojového
projektu Domky pro chudé. Jejich starý dům se rozpadl, a tak
jsou všichni velmi vděční dárcům za pomoc v nouzi.

