NÁVŠTĚVA PARTNERŮ Z INDIE u příležitosti oslav 15. výročí Adopce na dálku®

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015

V květnu 2015 zavítali do Hradce Králové indičtí partneři projektu arcibiskup Most Rev. Dr. Bernard Moras
z Bangalore a biskup Most. Rev. Dr. Peter Machado s Rev. Fr. Alwynem Sudhirem z Belgaum.
Během návštěvy naši indičtí partneři z Belgaum besedovali se
studenty 1. ročníku Střední zdravotnické školy v Hradci Králové,
která je zapojená do Adopce na dálku®. Arcibiskup Bernard Moras
z Bangalore navštívil Farmaceutickou fakultu UHK, kde se setkal
s panem děkanem a s profesory této fakulty. Tématem setkání bylo
školství v Indii, možnost
pracovního uplatnění po
ukončení studia a význam
podpory jednotlivých dětí.

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 5.000 Kč. Jde o závazek
na dobu minimálně 1 roku.

Diecézní katolická charita Hradec Králové (DCH HK)
Oslavy vyvrcholily v sobotu 16. května 2015 setkáním s dárci
v Knihovně města Hradce Králové. Ředitel Diecézní katolické charity
Hradec Králové RNDr. Jiří Stejskal a také její prezident Mons. Josef
Suchár osobně poděkovali všem dárcům za pomoc a solidaritu.
Připomněli i nelehké začátky projektu v roce 2000 a představili jeho
dosavadní úspěchy i vize do budoucna. Hlavním bodem
poutavého programu byla beseda s indickými hosty,
kteří vyslovili své poděkování za pomoc. Informovali o průběhu
a úspěších projektu Adopce na dálku®. Dárci a příznivci projektu
Adopce na dálku® měli tak možnost se osobně setkat s našimi
indickými partnery.
Pro ZŠ a gymnázia zapojené do projektu byla vyhlášena výtvarná
soutěž na téma Můj kamarád v Indii. Výstava soutěžních prací byla
instalována v Knihovně města Hradce Králové. Na vernisáži výstavy
byli vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM,
kterým není lhostejný život chudých lidí v Indii
a rozhodli se podpořit projekt Adopce na dálku® i všechny doprovodné projekty.
Velice si této pomoci vážíme. Věříme, že se nám společně podaří v budoucnu pomoci dalším indickým dětem a jejich rodinám.

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.

ČINNOST V ROCE 2015
Díky finanční podpoře dárců bylo k 31. prosinci 2015 do projektu Adopce na dálku® zapojeno 2123 chudých indických dětí.
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 dárců byly použity 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 v případě potřeby i na cestovní
výdaje. Z příspěvku byly také uhrazeny dárky v rámci prázdninového
tábora a k Vánocům.
Kromě dětí a studentů studujících v Indii podpořili dárci 2 indické
studentky medicíny na fakultě v Hradci Králové. Jedna z nich své
studium úspěšně dokončila. Promoci měla dne 16. července 2015
ve velkém sále Karolina v Praze.

PROPAGACE A SPOLUPRÁCE SE STUDENTY V ČR
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Pro veřejnost, školy a organizace nabízíme v rámci projektu přednášky a besedy na téma projekt Adopce na
dálku® a Indie - země kontrastů. Doporučujeme besedy pořádané ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem
DCH HK. Povídání je na téma Adopce na dálku® – pomoc chudým lidem v Indii a dobrovolná činnost v ČR
v rámci Královéhradeckého kraje.
V průběhu roku 2015 zaměstnanci projektu uspořádali pro školy a veřejnost 10 přednášek, kterých se
zúčastnilo přes 280 posluchačů.

Propagace projektu Adopce na dálku® se uskutečnila na několika
setkáních, které pořádaly neziskové organizace pro veřejnost.
Projekt byl prezentován na Festivalu sociálních služeb, na Dni Charity
ve Dvoře Králové nad Labem a na Setkání národů v Hradci Králové.
Setkání národů se koná každoročně v listopadu a návštěvníci se
během něj mohou seznámit s lidmi, kteří pocházejí z různých zemí
a kultur, a kteří žijí, pracují anebo studují v Královéhradeckém kraji.
Tentokrát přes třicet zemí ze čtyř kontinentů představilo svou
kulturu, tradice i kuchyni.

VEČERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ - oblast BANGALORE
Díky štědrosti dárců Tříkrálové sbírky bylo v červnu 2014, společně
se školním rokem v Indii, zahájeno večerní vzdělávání dětí. Až do
konce března 2015 bylo v odpoledních a večerních hodinách
poskytováno 1204 dětem školního věku doučování a pomoc při
úkolech. Děti se scházely ve 22 centrech a pomoc jim poskytovalo
35 učitelů. Nejčastěji bylo potřeba žákům pomoci s předměty, jako
jsou matematika, angličtina, hindi, rodný jazyk dětí (kannada,
konkani, tamil, atd.) a všeobecný přehled. Kromě doučování
ve školních předmětech se dětem dostalo i poučení o tom, jak
dbát o hygienu a své zdraví. Částka poskytnuta na tento projekt
činila 180.000 Kč.

V roce 2015 absolvovalo v projektu Adopce na dálku® praxi
8 studentů VŠ, kteří se podrobně seznámili s projektem a pomáhali
v administrativě s ním spojené. Studenti byli informováni o projektech DCH HK v oblasti sociálních a zdravotních
služeb pro občany Královéhradeckého kraje. Celkem vykonalo praxi v projektu Adopce na dálku® již 58 studentů.
Během letních prázdnin 2015 odcestovala naše dobrovolnice
Mgr. Kristýna Stejskalová do Indie učit děti v indické vesnici
Manchhe v oblasti Belgaum. Setkala se s dětmi zapojenými do
projektu Adopce na dálku® a také měla po tuto dobu možnost
prožít několik dní v internátní škole, která byla postavena díky
štědrosti dárců projektu Adopce na dálku® a Tříkrálové sbírky.
Pro příznivce a dárce projektu Adopce na dálku® jsme s ní
připravili krátký rozhovor o této cestě do Indie, který si můžete
přečíst na našich internetových stránkách. Na požádání rozhovor
rádi zašleme.

DOMKY PRO CHUDÉ v oblasti BELGAUM - podpora bydlení chudých rodin s dětmi
Důvodem pro realizaci tohoto projektu jsou velmi žalostné životní podmínky řady indických rodin, zejména
pak bydlení. V roce 2015 byl projekt podpořen z Tříkrálové sbírky částkou 95.000 Kč a dárci Adopce na dálku®
přispěli částkou 2.800 Kč. Po dobu trvání projektu Domky pro chudé se s pomocí štědrých dárců podařilo
postavit již 109 a opravit 25 domků.

DĚTSKÉ PRÁZDNINOVÉ TÁBORY
Dětské tábory se v roce 2015 konaly na více místech a probíhaly v místních jazycích. Děti i dobrovolníci se jich
aktivně účastnili. Hlavním důraz byl kladen na témata rozvíjející osobnost.

KVALIFIKAČNÍ KURZY - oblast BANGALORE
V listopadu 2014 začaly ve spolupráci s arcidiecézí Bangalore
10měsíční kvalifikační kurzy pro nezaměstnanou mládež,
které skončily závěrečnou zkouškou v březnu 2015. Studenti se
v nich mohli vyučit v oboru krejčová, opravář mobilů a řidič
z povolání. Celkem tyto kurzy absolvovalo 159 mladých lidí.
S pomocí arcidiecéze Bangalore měli již během studia všichni
podepsanou pracovní smlouvu s organizací, ve které po
obdržení certifikátu začali pracovat. Opraváři mobilů kromě
certifikátu dostali také výbavu potřebnou k opravě mobilů.
Vzdělávání mladých lidí umožnili dárci Tříkrálové sbírky 2014 tím,
že přispěli částkou 202.000 Kč. Kvalifikační kurzy pro nevyučenou,
nezaměstnanou mládež začaly díky dárcům rovněž v roce 2015.

PROJEKT PODPORA ZDRAVÍ
Z projektu podpory zdraví je možné v případě nouze uhradit výdaje spojené s operací nebo dlouhodobou
nemocí některého z podporovaných dětí. V roce 2015 přispěli dárci Tříkrálové sbírky částkou 30.000 Kč a dárci
projektu Adopce na dálku® částkou 233.614 Kč. Z těchto darů byla podpořena léčba leukémie u Rudolfa
částkou 227.000 Kč a léčba chlapce Sumita, který utrpěl vážný úraz ruky po zásahu elektrickým proudem
částkou ve výši 5.000 Kč. Finančně byla podpořena i dívka Catherine, která trpí svalovou dystrofií. Na její léky
se použilo 5.000 Kč.

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ PODPOROVANÝCH DĚTÍ
Pro rodiče podporovaných dětí se v oblasti Bangalore konalo na 8 místech celkem 14 setkání. Tato setkání
mají vést k lepší spolupráci mezi podporovanými dětmi, jejich rodiči a pracovníky projektu. Rodiče mají
příležitost získat nové vědomosti a zároveň se mohou ptát na technický chod projektu.
Koordinátoři diskutovali s rodiči o možnostech celkového růstu jejich dětí, o důležitosti výuky ve škole a také
potřebě odhalit talenty dítěte během aktivit mimo školu. Jednou z takových aktivit je dětský prázdninový
tábor, který indické rodiny neznají. Nechápou několikadenní odloučení dětí od rodiny. Z tohoto důvodu je
potřeba rodičům vysvětlit, že ve dnech prázdnin se dítě projeví jiným způsobem. Stejně komplikovaným
tématem je psaní dopisu dárci. I v tomto případě pracovníci projektu opakovaně rodičům dětí vysvětlují,
že psaní dopisů je zvyklostí v zemi dárců.
Dalšími tématy bylo hospodaření s rodinným rozpočtem, práva ve společnosti a budování vztahů v rodinách
podporovaných dětí. Rozvinul se i rozhovor o tom, že děti dostávají velkou pomoc do života a měly by být
vedeny k tomu, aby jednou v životě ony pomohly někomu jinému.

PROVOZ ŠKOLNÍHO AUTOBUSU pro děti z vesnice MANSAPUR – oblast BELGAUM
V roce 2010 byl z Tříkrálové sbírky podpořen nákup autobusu
pro děti z chudé vesnice Mansapur. V průběhu šesti let byl jeho
provoz financován rovněž z Tříkrálových sbírek. V roce 2015
podpořili dárci projekt částkou 39.000 Kč. Autobus posloužil
především dětem nižších ročníků. Pro tyto děti byly v roce 2015
otevřeny třídy v nové škole přímo v Mansapuru. Otevření tříd pro
starší děti se plánuje v roce 2016. Školní autobus v Mansapuru
splnil svoji úlohu. Po dohodě s naším partnerem v oblasti Belgaum
jsme se rozhodli jej dát k dispozici chudým dětem ve vesnici
Sarvodaya Vidyalaya. Vesnice je schopna provoz autobusu zajistit,
proto je projekt od ledna 2016 ukončen.
Děkujeme všem dárcům Tříkrálové sbírky,
kteří tak pomohli školákům z vesnice Mansapur a nyní i z vesnice Sarvodaya Vidyalaya.

