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Vážení přátelé, 

v novém Bulletinu Rozvojového střediska Arcidiecézní charity Praha přinášíme novinky z rozvojových 
projektů, představujeme autorku dokumentárního cyklu České televize Příběhy z Afriky Zuzanu 
Šimůnkovou a nabízíme také bližší pohled na jednu z prioritních oblasti rozvojové pomoci ADCH Praha 
– zdravotní péči a prevenci. Věříme, že Vás Bulletin zaujme. Budeme rádi za jakékoli podněty, nápady 
či připomínky od Vás, které můžete posílat na adresu adopce@charita-adopce.cz.  

S pozdravem a poděkováním za Vaši podporu, 
pracovníci RS ADCH Praha 

 

Kolaudace budovy VOŠ pedagogické v indickém Bídaru  

14. května 2009 byla zkolaudována budova Vyšší 
odborné školy pedagogické v indickém Bídaru, kterou 
ADCH Praha podpořila z prostředků Rozvojového fondu. 
Tím byl učiněn důležitý krok ke zprovoznění školy na 
podzim tohoto roku. Již brzy proběhnou přijímací 
zkoušky, v průběhu kterých budou vybráni první 
studenti ke studiu na této škole. Těm potřebným 
poskytne podporu projekt Adopce na dálku®.  

Všem dárcům, kteří na výstavbu školy přispěli, 
mnohokrát děkujeme!  

 

ADOPCE NA DÁLKU V POŘADU ČESKÉ TELEVIZE 

Příběhy z Afriky je nový seriál dokumentárních 
filmů České televize o životě běžných lidí a 
podobách rozvojové pomoci v Africe. Třetí díl 
cyklu nazvaný „Děti války, děti míru“ přináší 
pohled na projekt Adopce na dálku ADCH Praha v 
Ugandě. Jedné z autorek filmu, Zuzaně 
Šimůnkové, jsme položili několik otázek:  

Při natáčení v Ugandě jste se detailně seznámila s 
fungováním programu Adopce na dálku. Hovořila jste s 
dětmi, jejich rodiči, se sociálními pracovníky i lidmi z 
komunity, v České republice pak také s dárci. Jaký 
názor na celý projekt jste si na základě tohoto pohledu 
zblízka utvořila? 

Autorky dokumentu Zuzana Šimůnková (vpravo) a 
Andrea Majstorovičová při natáčení v Ugandě 
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Ověřila jsem si, že ve chvíli, kdy darujeme peníze na charitativní projekt, teprve začíná jejich dlouhá 
cesta za příjemcem, a že to, aby byla úspěšná, vyžaduje velkou profesionalitu a dlouhodobé nasazení 
rozvojových pracovníků. Když si vezmeme jako měřítko úspěšného projektu známou poučku, že by 
měl vycházet z místních potřeb, měli by se na něm podílet svým úsilím i příjemci pomoci a jeho přínos 
by měl být pro místní společnost trvalý, myslím, že program Adopce na dálku tohle všechno splňuje. 
Otazníkem pro mě zůstává očekávání v hlavičkách těch dětí – dozvědí se z dopisů, že v Evropě je jiný, 
lepší život, a začnou po něm přirozeně toužit. Bylo by zajímavé sledovat s kamerou pár takových 
dětských osudů během dalších let, k čemu je evropská pomoc nastartuje. 

Jak jste hodnotila práci charitních pracovníků v Ugandě na projektech Adopce na dálku a Česko-
slovensko-ugandské nemocnici? 
Nikdo v Evropě si asi neumí představit, jak je práce rozvojových pracovníků v Africe těžká. Racionálně 
víme, že v subsaharské Africe je veliké riziko onemocnění malárií, že tam jsou problémy 
s infrastrukturou, s byrokracií, apod. Ale žít tam rok nebo dva, tak jak se k tomu zavazují pracovníci 
charity a dalších humanitárních organizací, to není žádné vzrušující dobrodružství, ale velká osobní 
oběť. Práce charitních pracovníků v Ugandě si vážím o to víc, že africké diktátorské režimy rozvojovou 
činnost nijak neusnadňují a uhlídat tok a využití finančních prostředků může být i namáhavější než 
terénní práce s potřebnými.  

Pracovníci a dobrovolníci Charity po návratu z Afriky často říkají, že jim 
pohled na místní chudobu a zkušenosti se životem tamních lidí změnily 
život. Jak se pobyt v Africe dotkl Vás? 

Mnohem víc si vážím způsobu života, jaký v Evropě máme. Nemyslím 
jenom to, že mi doma teče čistá a teplá voda, ale začala jsem si vážit 
svých občanských práv a vyspělosti evropské společnosti. Můžeme na 
ni nadávat, můžeme říkat, že demokracie je pracná, drahá nebo 
bezzubá, ale ve srovnání s poměry v rozvojovém světě si žijeme jak 
v bavlnce.  

V Africe jste se nakazila smrtelným druhem malárie. Otřesné 
zkušenosti, které jste prožila, byly již popsány v jiných rozhovorech. Je 
hodně troufalé, když se zeptám, zda i v tomto případě platí, že 
„všechno zlé je k něčemu dobré“ či „co tě nezabije, to tě posílí“? 

Dokumentární cyklus České 
televize Příběhy z Afriky vznikl 
za finanční podpory Evropské 
komise. Třetí díl cyklu nazvaný 
Děti války, děti míru přiblížuje 
život ugandských školaček z 
programu Adopce na dálku® a 
osudy dětí unesených povstalci 
během dlouholetého konfliktu 
na severu Ugandy. Dokument 
můžete shlédnout na
webových stránkách České 
televize. Více informací získáte 
také v rozhovoru se Zuzanou 
Šimůnkovou, který uveřejnilo 
iDnes.  

Těch šest týdnů intenzivní práce v Ugandě a pak v Etiopii mi ta nemoc nesmazala. Jsem vděčná, že 
jsem ten kritický stav přežila, mám radost z filmů, které jsme tam natočili. Poznala jsem tam plno 
skvělých lidí i velmi tvrdé zacházení a cítím, že Afrika je plná kontrastů. Že je krásná i brutální, nedá se 
popsat stručně pár slovy a že by stálo za to se tam znovu vrátit.  

 

NOVĚ PODPOŘENÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY V INDII  

Čtyřikrát ročně předkládají partnerská střediska ADCH Praha návrhy rozvojových 
projektů, které považují ve svých oblastech za nejpotřebnější. Považujeme za důležité, 
aby návrh na konktrétní pomoci vznikl ve spolupráci s lidmi, kterým je pomoc určena. Tím 
se zvyšuje nejen pravděpodobnost úspěšnosti celé realizace, ale i efektivita a udržitelnost 
v budoucnosti. 

V druhém čtvrtletí roku 2009 byly v Indii podpořeny následující nové projekty: 
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Program rozvoje soběstačnosti vesnický žen 

Cílem tohoto víceletého projektu je dosažení ekonomické soběstačnosti 
a zlepšení postavení žen prostřednictvím formování tzv. svépomocných 
skupin. Projekt pomáhá 246 matkám, především těm, jejichž děti jsou 
zapojeny v programu Adopce na dálku. Projekt reaguje na tradiční 
znevýhodněné postavení žen v rozvojovém světě. Na základě principu 
svépomoci se ženy v rámci projektu učí spořit, jednat s bankami, 
komunikovat s úřady, jsou seznámeny s právním minimem, účastní se 
zdravotních a jiných osvětových programů a jsou podporovány v 
začátcích své samostatné výdělečné činnosti.  

Projekt je podpořen částkou: 214 000 Kč  

 

 

Výstavba víceúčelového komunitního centra  
Podpořený projekt má za cíl výstavbu víceúčelového 
komunitního centra ve školním areálu ve vesnici 
Shankaranarayana, v jihovýchodní části Kudapur Taluk 
ve státě Karnataka. Hala s kapacitou 700 lidí bude sloužit 
pro různá shromáždění, výuku a školení nejen samotných 
žáků a studentů, ale též celé místní komunity. 
Konstrukce budovy bude dokončena a připravena 
k užívání v prosinci 2009.  

Projekt je podpořen částkou: 472 000 Kč  

 

 

Otec Denis Mascarenhas odchází ze střediska Bala Pragathi Kendra Services 

V květnu tohoto roku došlo v indickém partnerském středisku Bala Pragathi Kendra 
Services (BPKS) ke  změně na postu ředitele organizace. Na místo otce Denise 
Mascarenhase, který zde působil více než šest let, nastoupil otec Francis Fernandes.  

Středisko BPKS se nachází ve městě Honavar ve státě 
Karnataka a úzce s ním spolupracujeme již od roku 1996. 
V současné době zde díky dárcům projektu Adopce na dálku® 
studuje téměř 1800 dětí a studentů z nejchudších rodin.  

Zeptali jsme se otce Denise, jak hodnotí uplynulé 
období a spolupráci s ADCH Praha 

„Když vzpomínám nad těmi šesti a půl roky, které jsem zde 
jako ředitel strávil, vybaví se mi především úžasná podpora a 
spolupráce, která mi bylo z vaší strany dopřána a které jsem si vždy velmi vážil. Mohli jsme tak 
společně pokračovat v programu Adopce na dálku, zefektivňovat ho a tak šířit světlo vzdělání mezi 
chudé a potřebné děti v našem regionu. Tisícům dětí a jejich rodinám se díky tomuto programu 
dostává podpory a získávají tak i inspiraci a motivaci, aby sami usilovaly o lepší budoucnost především 



skrze řádné vzdělání. Být na postu ředitele takovéto organizace pro mě nebylo vždy nejjednodušší, 
neboť jsem téměř 18 let působil jako kněz a neměl jsem tak potřebné znalosti ani zkušenosti k 
vykonávání této činnost. Finanční a morální podpora, nezbytné vedení z vaší strany i rady od mých 
zkušenějších kolegů v centru mi však umožnily zvládnout veškeré zodpovědné úkoly ve středisku 
BPKS. Uznání dobrých výsledků naší práce i pomoc při řešení nedostatků  mi zajisté byly také 
podporou. Za toto vše vám mnohokrát děkuji. Společně jsme urazili velký kus cesty a vykonali mnoho 
užitečné a nezištné práce. V neposlední řadě bych poděkovat také všem dárcům z  České republiky za 
jejich podporu a dobrou vůli, kterou prokazují dětem v našem centru BPKS.“  

 

Tematické oblasti rozvojové spolupráce ADCH Praha – díl IV.  

Nedílnou součástí projektu Adopce na dálku® je, vedle 
podpory vzdělání a celkového rozvoje dítěte, také pomoc 
rodinám a komunitám, v nichž podporované děti žijí. 
Mnohaleté zkušenosti ukázaly, že kvalitní vzdělání je velmi 
důležitou, nikoli však jedinou dostačující formou pomoci 
lidem, žijícím v zaostalých oblastech třetího světa. 
Chceme-li prospět celé oblasti, je třeba věnovat se nejen 
nejmladší generaci, ale i jejím rodičům a ostatním 
skupinám populace. Proto ADCH Praha vybrala čtyři 
prioritní oblasti své rozvojové pomoci – Komunitní rozvoj, 
Boj proti dětské práci, Všeobecné a odborné vzdělání, 
Zdravotní péče a prevence. 

Vizita v nemocnici v Buikwe, Uganda O posledním ze zmíněných témat bychom vás chtěli nyní 
informovat. 

 
Zdravotní péče a prevence 

Součástí podpory dětí a studentů v rámci projektu Adopce na dálku® je již standardně i péče lékařská. 
U všech sponzorovaných dětí kontrolují sociální pracovníci průběžně i jejich zdravotní stav. V případě 
potřeby jsou pak potřebným dětem hrazeny výdaje na léčbu a náklady, které s léčbou souvisejí 
(doprovod, doprava…). Všechny tyto případy se evidují. Nejčastěji se jedná o léčbu: tyfu, malárie, 
tuberkulózy, HIV/AIDS a v neposlední řadě též úrazů. 

• HIV/AIDS 

Pandemie AIDS je jedním z hlavních problémů řady rozvojových zemí. Na světě je dnes okolo 40 
milionů nakažených, 3/4 z nich žijí v subsaharské Africe. Silně postižena je také jižní Asie, zejména 
Indie, kde žije 5,7 milionu nakažených. Zambie, jedna z  cílových zemí rozvojové pomoci ADCH Praha, 
patří podle statistik OSN mezi deset států, kde žije více než 10 procent dospělé populace s HIV/AIDS. V 
důsledku HIV/AIDS přichází denně mnoho dětí o své rodiče, v mnoha případech o matku i otce. 
V Ugandě a Kongu se počet HIV pozitivních pohybuje mezi 5 – 
10% obyvatel.  

Boj s HIV/AIDS a dalšími nemocemi je i jedním z osmi 
Rozvojových cílů tisíciletí přijatých 191 státy světa v září roku 
2000 v New Yorku na Summitu tisíciletí. Rozvojové středisko 
ADCH Praha se snaží v rámci své rozvojové spolupráce pomáhat 
stanovené cíle naplňovat včetně oblasti boje s HIV/AIDS. 

Naše projekty jsou zaměřeny jednak na prevenci šíření nákazy 
HIV, kdy nejčastěji formou je osvětová činnost na školách a v 
komunitách, dále bezplatným testováním na přítomnost viru HIV 
v krvi a prevencí přenosu nákazy z matky na dítě a dále na péči 
a podporu osob s HIV/AIDS, která zahrnuje poradenskou 

          Školení o HIV/AIDS, Uganda 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozvojov%C3%A1_zem%C4%9B


činnost, léčbu antiretrovirálními léky a péči o nemocné pacienty a jejich rodiny. 

Boji proti HIV/AIDS se věnujeme také prostřednictvím projektu Pečovatelského centra sv. Anny 
v Bijapuru v Indii. Tento projekt je realizován ve spolupráci s naší partnerskou  organizací Maithri 
Sadhana, se kterou již několik let spolupracujeme také na projektu  Adopce na dálku®. Toto 
pečovatelské centrum zahájilo provoz v květnu 2007, psychologická poradna však funguje již od 
prosince 2006. Centrum svou činnost začalo nejprve v prostorách s menší kapacitou (20 lůžek), 
množství pacientů však stále rostlo a převyšovalo možnosti poskytované pomoci. V roce 2008 proto 
došlo k rozšíření tohoto projektu a to ve spolupráci s indickou vládou, která centru poskytla nové větší 
prostory. Činnost centra v současné době  zahrnuje poradenskou službu pro osoby s HIV/AIDS a jejich 
rodiny, zdravotní péči o nemocné pacienty a hospitalizaci těžkých případů. 

• Malárie 

Na malárii ročně zemřou až 3 miliony lidí, devadesát procent z nich pochází z Afriky. Mnohým z těchto 
smrtelných případů se však dá předejít. Stejně jako u jiných onemocnění je i zde důležitá nejen 
distribuce léků, které mohou malárii vyléčit, ale především také prevence. Prostřednictvím té mohou 
lidé tomuto onemocnění předcházet. V rámci programu Adopce na dálku® taková osvěta probíhá 
pravidelně. Snažíme se předávat informace celým komunitám, dětem jsem distribuovali moskytiéry.  
 

Pokud dojde k onemocnění malárií, je pacientovi proveden laboratorní rozbor krve v nemocnici či 
lokálním zdravotním středisku. Na základě provedeného rozboru jsou předepsány vhodné léky. Léčba 
malárie trvá zpravidla 3-5 dní, u vážnějších typů malárie však déle. V případě neléčení se malárie stává 
smrtelnou.  

• Tyfus 

Jedná se o bakteriální onemocnění zasahující zažívací ústrojí. Nákaza tyfem vzniká konzumací 
kontaminované vody nebo potravy. V případě včasného zachycení je nemoc dobře léčitelná antibiotiky. 
Proto se naši sociální pracovníci snaží přesvědčovat rodiny dětí, aby lékaře navštěvovaly včas, 
v počátečním stádiu nemoci.   
 

 

 

Cílem Rozvojového střediska ADCH Praha je kromě 
konkrétní zdravotnické pomoci (například v Česko-
slovensko-ugandské nemocnici) také osvěta, prevence a 
pomoc lidem s HIV/AIDS včetně dětí, kteří se zpravidla 
ocitají na okraji společnosti bez potřebné péče a podpory. 

 

 

Preventivní prohlídka podporovaných dětí v indickém 
středisku St. Ignatius Social Centre 

 

 
 
Pokud Vás téma zdravotní péče a prevence zaujalo a rádi byste podpořili projekty 
zaměřené na boj proti HIV/AIDS a dalším nemocem v našich cílových zemích, můžete 
přispět libovolným finančním darem na účet 749011/0100 s variabilním symbolem 20934 
nebo přispět na nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě, č.ú. 749011/0100, variabilní 
symbol 804. Za Vaše finanční dary předem děkujeme. 

Dovolte nám, pracovníkům projektu Adopce na dálku®, poděkovat touto cestou všem 
dárcům projektu, bez jejichž konkrétní pomoci by nebylo možné projekty lékařské péče  a 
prevence realizovat. 
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