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O projektu v Indii           příloha č. 5 
 

Náš projekt vznikl v roce 2000 v oblasti Belgaum a v roce 2005 byl rozšířen do oblasti Bangalore. Partnery 
projektu na indické straně jsou pan arcibiskup Bernard Moras za diecézi Bangalore a pan biskup Peter 
Machado za diecézi Belgaum. Obě oblasti leží ve státě Karnataka. V Bangalore je projekt veden 
pod názvem ASHA, což znamená Naděje, a v Belgaum pod názvem BALA JEEVAN JYOTHI, což znamená 
Dát naději a světlo dětem. Diecézní katolická charita Hradec Králové je s oběma partnery stále ve spojení. 

  
Partneři projektu jsou velmi schopní a milí lidé, kteří se snaží ve svých diecézích zvýšit gramotnost 
chudých lidí. Začínají právě u těch nejmenších, kteří mají v rukou budoucnost svoji i celé země. V obou 
oblastech fungují střediska, ve kterých působí a žijí místní koordinátoři, učitelé, řeholníci a dobrovolníci, 
kteří mají na starosti práci s podporovanými dětmi. Kromě jiného dohlíží na to, zda děti docházejí do školy 
pravidelně a jaké jsou jejich školní výsledky.  
 
Důležitou součástí projektu jsou i prázdninové tábory, na kterých děti prochází řádnou lékařskou 
prohlídkou, aby se předešlo vážným onemocněním. Děti zde hrají společenské hry, při kterých se učí lépe 
komunikovat a spolupracovat s kamarády. Vytváří se zde zájmové skupinky – taneční, hudební, divadelní 
i rukodělné. Většina dětí se v době prázdninového tábora učí správné hygieně, pravidelnému cvičení, 
otužování i domácím pracím.  

 
Od indických partnerů každý rok přichází vyúčtování příspěvků, které od českých dárců obdrželi 
prostřednictvím Diecézní katolické charity Hradec Králové. U každého dítěte je vyúčtování platby vedeno 
samostatně a jakýkoliv zůstatek je automaticky převeden do dalšího školního roku.  
 
V rámci projektu Adopce na dálku® jsou také realizovány doprovodné projekty Večerní vzdělávání dětí, 
Kvalifikační kurzy, Podpora bydlení chudých rodin s dětmi a Podpora zdraví. Většina z nich je uskutečňo-
vána jen díky dárcům Tříkrálové sbírky. 
 
 
 
 
 

Bližší informace o projektu naleznete na našich stránkách 
http://adopce.hk.caritas.cz 
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O životních podmínkách chudých indických rodin se dočtete na našich internetových stránkách  
https://adopce.hk.caritas.cz/o-indii/ 

https://adopce.hk.caritas.cz/o-indii/

