ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013
ADOPCE NA DÁLKU® - projekt na pomoc chudým dětem v Indii

Indické děti podporované v projektu Adopce na dálku® ve škole.

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 zahájila tento
projekt v roce 2000 ve spolupráci s indickou diecézí
Belgaum ve státě Karnataka. V roce 2005 byl projekt
rozšířen do 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 humanitární projekty zaměřené na podporu
vzdělávání, výstavby bydlení a zemědělských aktivit
v chudých oblastech.

ČINNOST V ROCE 2013
V roce 2013 se podařilo najít dárce pro 181 nových dětí z chudých indických rodin. Díky finanční podpoře dárců
tak bylo k 31. 12. 2013 do projektu Adopce na dálku zapojeno 2482 chudých indických dětí. V průběhu
uplynulého roku byla u 419 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 5500 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 byly také uhrazeny dárky k Vánocům a během prázdninového tábora.

PROPAGACE A SPOLUPRÁCE SE STUDENTY V ČR
V průběhu roku 2013 zaměstnanci projektu uspořádali pro školy a veřejnost 26 přednášek o Adopci na dálku
a o životě lidí v Indii. Propagační stánek byl umístěn na 6 setkáních, které pořádaly neziskové organizace pro veřejnost.
Projekt byl prezentován na Festivalu sociálních služeb a na Setkání národů v Hradci Králové.
V roce 2013 absolvovalo v projektu Adopce na dálku praxi 9 studentů VŠ, kteří se podrobně seznámili s projektem
a pomáhali v administrativě s ním spojené. Studenti byli také informováni o projektech Diecézní charity Hradec Králové
v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro občany Královéhradeckého kraje.

DOHLED NAD PODPOROVANÝMI DĚTMI V INDII
Koordinátoři v Indii kontrolují, zda podporované děti chodí řádně do školy. S pomocí více než 200 dobrovolníků sledují
a podporují rozvoj žáků v intelektuální, společenské, fyzické i duchovní oblasti. V případě potřeby zajišťují dětem
doučování. Navštěvují i jejich rodiny a školy, kde studují. Snaží se rodiče motivovat, aby posílali děti pravidelně do školy
a dbali na jejich vzdělávání. Vysvětlují jim přínos vzdělání pro život jejich dětí. Pořádají také setkání s rodiči, tradičně
o Vánocích. Podporované děti dostaly vánoční dárky, například v oblasti Bangalore sadu nádobí, která potěšila celé rodiny.

PRÁZDNINOVÉ TÁBORY A ŠKOLENÍ PRO PODPOROVANÉ DĚTI
V roce 2013 byly pro podporované děti v Indii organizovány prázdninové tábory na více než 20 místech. Tématem
táborů byl vztah mezi dětmi a rodiči. Koordinátoři pro studenty organizují také školení a poradenské programy
o budoucím povolání, kde posilují sebedůvěru dětí, aby měly větší šanci najít zaměstnání.

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ PODPOROVANÝCH DĚTÍ
Setkání pro rodiče podporovaných dětí proběhlo v uplynulém roce celkem na 11 místech. Koordinátoři s rodiči diskutovali
o významu vzdělání jejich dětí, o hospodaření s rodinným rozpočtem, o právech ve společnosti a také o budování vztahů
v rodinách podporovaných dětí. Velký zájem byl o přednášky týkající se možností uplatnění dětí po ukončení určitého
stupně vzdělání. Setkání byla přínosem i pro vzájemné poznávání mezi rodiči, kteří se často živí jako nádeníci.

Návazné rozvojové projekty Adopce na dálku®
DOMKY PRO CHUDÉ - PODPORA BYDLENÍ
CHUDÝCH RODIN S DĚTMI
V roce 2013, kdy slavila diecéze Belgaum 60 let od svého založení,
bylo postaveno 14 nových domků. Z části výtěžku Tříkrálové
sbírky určeného pro humanitární pomoc do zahraničí bylo
věnováno 519.555,50 Kč. Další poskytnuté finance ve výši
207.905,- Kč byly od dárců projektu Adopce na dálku®.
Za dobu 10 let trvání projektu Domky pro chudé se s pomocí
dárců podařilo postavit již 98 a opravit 25 domků. Důvodem pro
realizaci tohoto projektu jsou velmi žalostné životní podmínky řady
indických rodin, zejména pak bydlení.

ZDRAVOTNICKÝ FOND
Díky dárcům, kteří přispívají do zdravotnického fondu, je možné
v případě nouze uhradit výdaje spojené s operací nebo dlouhodobou
nemocí kteréhokoli z podporovaných dětí. V roce 2013 do tohoto
fondu přispěli dárci částkou 1.600,- Kč.

Díky pomoci dárců má pětičlenná rodina p. Motese
Shantana z vesnice Mansapur vlastní bydlení. Pan
Motes pracuje v pekárně, jeho manželka Sangeeta
vypomáhá jako kuchařka. Mají dvě děti a v domě žijí
společně s nemocnou babičkou. Děkují všem dárcům
za štědrost a solidaritu.

NADZEMNÍ ZÁSOBNÍK NA VODU PRO VESNICI NIRMAL NAGAR
– OBLAST BELGAUM
Projekt výstavby nadzemního zásobníku na vodu ve vesnici Nirmal Nagar (na obr.
vlevo) byl realizován na podporu zemědělských aktivit místních vesničanů a chlapecké
internátní školy. Na zdejší farmě se kromě jiného pěstuje také vzácné týkové dřevo,
což zabezpečuje financování internátní školy a místní nemocnice. Chlapci z internátní
školy mají praxi přímo na plantážích, a tím jsou vedeni k pěstitelské práci.
Celkové náklady na stavbu nadzemního zásobníku byly 403.810,60 Kč. Jeho výstavba
byla podpořena z části výtěžku Tříkrálové sbírky 2013 v královehradecké diecézi ve
výši 278.802,60 Kč. Díky pomoci dárců byla stavba dokončena v prosinci 2013.

ŠKOLNÍ AUTOBUS PRO DĚTI Z VESNICE MANSAPUR
– OBLAST BELGAUM
Provoz školního autobusu pro chudé děti v indické vesnici Mansapur byl podpořen
z výtěžku Tříkrálové sbírky 2013 v královéhradecké diecézi. Na tento projekt
humanitární pomoci v rámci programu Adopce na dálku® byla z výnosu sbírky
věnována částka 65.200,- Kč. Školáci ze vzdálených vesnic jezdí tímto autobusem
denně do školy už třetím rokem a díky tomu mají více času na učení.

PRŮMYSLOVÉ ŠKOLÍCÍ CENTRUM
– OBLAST SENAPATI, MARAM
Tento projekt poskytuje možnost dívkám, které nedokončily školní
docházku anebo mají minimální vzdělání, vyučit se v oboru krejčová.
Na projekt byla poskytnuta částka 85.000,- Kč z Tříkrálové sbírky
2013. Projekt je realizován ve spolupráci se společností Dona Boska.
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

Šicí dílna v průmyslovém školícím centru v Maramu
(oblast Senapati), kde se dívky učí na krejčovou.

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.

