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Odpovědi na časté dotazy         příloha č. 7 

 
1/ V jakých podmínkách rodiny v Indii žijí? Většina Indů žije velmi prostě a řada z nich na hranici bídy. 
Rodiny dětí zapojených do projektu Adopce na dálku® bydlí na venkově a v městských slumech. Obývají 
převážně příbytky s podlahou z udupané hlíny, uvnitř mají chudě zařízenou místnost, která je rozdělená 
přepážkou na tři části. 

2/ Nevzniká mezi členy rodiny závist, když je do projektu zapojeno pouze jedno dítě? Podporované rodiny 
si uvědomují, že když jedno z dětí dosáhne lepšího vzdělání a díky tomu získá kvalifikovanou práci, zvýší se 
šance na zajištění celé rodiny. Vzhledem k soudržnosti indických rodin závist není zásadním problémem.  

3/ Jakým způsobem rozdělujete finance? Částka zaslaná dárcem je převedena na jméno konkrétního 
dítěte a je dále použita na školní pomůcky (učebnice, psací potřeby, knihy), školné, školní brašnu 
a uniformu, cestovní výdaje (v případě, že dítě musí do školy dojíždět), stravu, tábor, dárek k Vánocům, 
případně na pomoc rodině. 

4/ Proč děti píší pouze dvakrát ročně? Zapojené děti jsou z nejnižší vrstvy obyvatelstva. Jejich rodiče 
jsou často sami negramotní, takže nemohou pomoci a dohlédnout na psaní dopisu dárci. Dětem 
s dopisem během tábora pomáhají dobrovolníci. Dopis s dítětem napíší, případně jej pomohou přeložit 
do anglického jazyka. Pokud je dítě hodně malé nebo se neumí vyjádřit, je pomoc dobrovolníka 
nevyhnutelná. Psaní dopisů je proto zdlouhavé a pro koordinátory náročné. Vzhledem k tomu první 
dopis od dítěte zasíláme dárci až poté, co dítě absolvovalo prázdninový tábor. Doručení prvního dopisu 
může proto trvat až 1 rok. 

5/ Je vhodné posílat dětem balíčky? Posílání balíčků se nedoporučuje z několika důvodů: Pokud dostane 
balíček jedno dítě a druhé ne, mohou vznikat nepříjemné situace, které se těžko vysvětlují a způsobí lítost 
ostatním. Dárce v České republice také neví, co dítě momentálně potřebuje. Z příspěvku, který dárci dětem 
zasílají, se partneři v Indii snaží dětem obstarat všechno potřebné. Další důvod je, že dárci nikdo nezaručí, 
že balíček dojde v pořádku a neporušen. Z technických důvodů není pro partnery v Indii možné vést evidenci 
korespondence došlé od dárců pro podporované děti. Kromě toho se často stává, že cena za poslání balíčku 
převyšuje hodnotu věcí v balíčku, proto je tato pomoc neefektivní. Nejméně vhodné je zasílat dětem do 
dopisu peněžní bankovky a stříbrné nebo zlaté šperky. Samozřejmě drobné pozornosti v dopise udělají 
dětem určitě radost. Dárce může zaslat například samolepky, balónky, omalovánky apod. 

6/ Jak se v Indii slaví Vánoce? Vánoce se v Indii slaví podobně jako v České republice. Koordinátoři připravují 
každoročně pro děti vánoční setkání u stromečku, kde rozdávají dětem cukroví a dárky jménem dárců projektu 
Adopce na dálku®. 

7/ Je možné navštívit podporované dítě v Indii? Když se dárce rozhodne navštívit dítě v Indii (např. 
v rámci dovolené), je nutné, aby bylo setkání zprostředkováno kanceláří projektu Adopce na dálku® 
v Hradci Králové. Dárci přichází do odlišného sociokulturního prostředí a je důležité, aby podporované dítě, 
jeho rodina a společenství, ve kterém žije, byli na jeho návštěvu připraveni. Návštěva dítěte se uskuteční 
v průběhu jednoho dne za doprovodu indického koordinátora. Ubytování v rodině dítěte není možné.  
 

Slovo na závěr 
Projekt realizujeme v regionech Belgaum a Bangalore ve státě KARNATAKA na jihozápadě Indie, kde je 
vzdělání pro obyvatelé venkova a slumů těžko dosažitelné. Lidé jsou odkázaní sami na sebe a jejich 
životní podmínky jsou velmi žalostné. Rozhodli jsme se těmto lidem pomoci, protože věříme, že vzdělané 
děti přinesou svým rodinám i celé společnosti novou naději na lepší budoucnost. 

Velmi vítáme pomoc, která nám od sponzorů a dárců přichází, a děkujeme za ni! 
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