
P O M Á H ÁT E  N Á M  P O M Á H AT

Vážení přátelé, 
příznivci roz-

vojových projektů 
Arcidiecézní cha-
rity Praha,

v tomto Bulleti-
nu najdete vedle 
novinek z našich 

projektů, které Vám tradičně při-
nášíme, také pozvánky na dvě set-
kání. Tím prvním je předvánoční 
setkání pracovníků Rozvojového 
střediska, na které zveme i naše 
dárce a příznivce. Bez jejich pod-
pory by činnost Charity a jejích 
projektů nebyla možná. Jedině 

společně s Vámi můžeme zhod-
notit uplynulý rok, díky podnětům 
od Vás můžeme naši práci dále 
zlepšovat. Druhou akcí je tradiční 
Tříkrálový benefi ční koncert kona-
ný poprvé ve Stavovském divadle. 
Těšíme se na setkání s Vámi!

Přeji Vám klidné a požehnané 
prožití adventu a děkuji Vám za  
Vaši podporu projektům, které při-
náší okamžitou pomoc i naději na 
lepší budoucnost tisícům lidí v nej-
chudších zemích světa.

Jarmila Lomozová
Vedoucí Rozvojového střediska

Číslo 5/2009  9. prosince 2009

A R C I D I E C É Z N Í  C H A R I T A  P R A H A
Kde a jak pomáhá díky sv ým dárcům Roz vojové středisko Arcidiecézní  charity  Praha

Londýnsk á 44 ,  Praha 2 ,  te l . :  224 246 519,  adopce@char i ta-adopce.cz ,  www.char i ta-adopce.cz

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
pracovníků Rozvojového střediska ADCH Praha 

s dárci a příznivci rozvojových projektů.

Kde? Vzdělávací institut CHČR, Máchova 7, 120 00 Praha 2
Kdy? 14. 12. 2009, 18.00 hodin

Setkání bude zakončeno společnou modlitbou, 
vedenou P. Vojtěchem Eliášem, prezidentem ADCH Praha

STAVOVSKÉ DIVADLO
ŽELEZNÁ 11,  PRAHA 1

ARCIDIECÉZNÍ 
CHARITA PRAHA

POŘÁDÁ TŘÍKRÁLOVÝ 
BENEFIČNÍ KONCERT

ve prospěch projektů:

„Stavba Základní školy 
sv. Jana Nepomuckého 

v Ugandě“
„Domov seniorů Mukařov“

Johan Sebastian Bach
VÁNOČNÍ ORATORIUM 

výběr z oratoria pro 
orchestr, sbor a sóla

Český komorní orchestr
dirigent Andreas WEISER

Pražský fi lharmonický sbor
sbormistr Lukáš VASILEK

Koncert se koná
pod záštitou apoštolského 

nuncia arcibiskupa 
Mons. Diega Causera 

za účasti 
kardinála Miloslava Vlka

NEDĚLE 3. 1. 2010 
v 19.00 hodin

Informace a rezervace 
vstupenek

Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 44, 120 00  Praha 2

tel.: 224 246 519 (573), fax: 224 250 985
E-mail: koncert@charita-adopce.cz

BĚLORUSKO – Adopce na dálku® 

Cílem cesty byla kontrola fun-
gování celého projektu a ve Vi-
tebsku se navíc představitelé 
ADCH zúčastnili posvěcení nově 
postavené katedrály. 

Ačkoli se Bělorusko geografi c-
ky nachází v Evropě, sami Bělo-
rusové se za Evropany často ne-

považují. Podmínky, v nichž žijí 
„naše“ podporované děti si u nás 
v České republice už jen stěží 
dokážeme představit. Pracovníci 
ADCH navštívili rodiny zapojené 
do projektu a znovu se utvrdili 
v tom, že pomáhat dětem v této 
zemi je skutečně třeba. 

Na vlastní oči a kůži se přesvědčit o pomoci charity v Bělorusku 
se vypravila na začátku října skupina pracovníků Arcidiecézní 
charity Praha. Návštěva mířila do partnerských charit v Grodně 
a Vitebsku – a nejen tam. Právě v těchto diecézích totiž od roku 
2003 probíhá Adopce na dálku®, takže navštívili i „adoptované“ 
děti v jejich prostředí. 



Nízké příjmy nutí rodiče dětí, aby 
nakupovali pouze základní potra-
viny, protože zejména ve městech 
si lidé nemohou vypěstovat ani 
to nejnutnější. Na venkově zase 
rodiny žijí v dřevěných domcích, 
někdy dokonce i bez vodovodu 
a elektřiny. Domy jsou vyhřívány 
jedinými kamny a vodu je nutno 
donášet z obecní studny.

Pomoc z České republiky dá-
vá lidem, žijícím v těchto složi-

tých podmínkách, naději a šanci 
zlepšit život nové generace díky 
vzdělání. Podporu lidé nacházejí 
i v církvi, což si při svěcení kated-
rály ve Vitebsku věřící ještě silněji 
uvědomili. A kromě vděčných stu-
dujících dětí bude nyní přátelství 
obyvatel České republiky a Bělo-
ruska připomínat i kopie sošky 
Pražského Jezulátka v katedrále, 
dar kardinála Miloslava Vlka, jenž 
předali zástupci ADCH.  

Projekt Česko-slovensko-u-
gandské nemocnice navazuje 
na dosavadní aktivity Arcidie-
cézní charity Praha v Ugandě. 
V nemocnici jsou k dispozici 
čtyři ambulantní ošetřovny, 
čtyři lůžková oddělení s celko-
vou kapacitou 58 lůžek a s in-
fekční jednotkou. Nemocni-
ce poskytuje také transfúzní 
služby a je vybavena velkým 
a malým operačním sálem. Ne-
chybí ani dvě laboratorní pra-
coviště. 

DOMOV PRO SENIORY V MUKAŘOVĚ 

V domově žijí senioři, z nich 
většina je vzhledem ke svému 
věku a zdravotnímu stavu čás-
tečně nebo úplně závislá na 
pomoci pracovníků Charity. Cí-
lem zaměstnanců je zachovat 
(a v lepším případě i rozvíjet) so-

ciální začlenění klientů do spo-
lečnosti. 

Služba domova je poskytová-
na ve dvou rozdílných typech 
ubytování – soukromé domečky 
a jedno či dvoulůžkové pokoje se 
společným sociálním zařízením. 
Rozdílné typy bydlení umožňují 
vytvářet čtyřem desítkám klientů 
takové prostředí pro život, které 
se co nejvíce podobá tomu při-
rozenému. Proto i v době Vánoc 
udržují obyvatelé domova i pra-
covníci Charity tradiční zvyky. Ne-
chybí vánoční výzdoba, adventní 
věnce, cukroví, betlém, zpívání ko-
led s dětmi z místní školní družiny 
a samozřejmě vánoční stromek 
a slavnostní štědrovečerní večeře. 

Výtěžek obou koncertů bude 
věnován na rekonstrukci ubyto-
vacích prostor, která je vzhledem 
ke stáří budovy velmi vlhká a ze 
zdravotního hlediska tedy nevy-
hovující. 

 

ČESKO-SLOVENSKO-UGANDSKÁ NEMOCNICE 
SV. KARLA LWANGY V UGANDĚ

V okolních vesnicích se zdravot-
nický personál zaměřuje zejména 
na těhotné matky a děti. To, že se 
v nemocnici denně bojuje o život 

Polovina výtěžku z Benefi čního koncertu Arci-
diecézní charity Praha, který proběhl 31. října 
2009, i z Tříkrálového benefičního koncertu, 
který se bude konat 3. ledna 2010 v 19.00 ve 

Stavovském divadle, poputuje také do Domova 
seniorů v Mukařově, v obci ležící nedaleko Říčan 
u Prahy. (Druhá část výtěžků podpoří Charitní 
ZŠ sv. Jana Nepomuckého v Ugandě.)

pacientů z okolní vesnické oblas-
ti, dosvědčuje i příběh dvouroční 
holčičky, Kahimy (viz box).

Někdy to trvá dlouho, než dají 
domorodci přednost nemocnici 
před domácími šamany a lev-
nými pokoutními klinikami, kde 
se používají nesterilní nástroje. 
Naštěstí se však objevují i první 
vlaštovky a my máme radost, že 
jméno nemocnice v některých 
případech překoná i hluboko za-
kořeněnou kulturu šamanských 
léčitelů.  



Fair trade totiž garantuje ze-
mědělcům v rozvojových zemích 
férovou cenu za vypěstované 
plodiny, poskytuje jim zálohy 
za předem sjednanou produkci, 
navazuje dlouhodobé obchodní 
vztahy s odběrateli a umožňuje 
jim přístup k úvěru. Zajišťuje navíc 
poradenství v oblasti výrobních 
postupů a marketingu a garan-
tuje tzv. prémii, z níž si zemědělci 
sami organizují projekty pro roz-
voj své komunity. Fair trade také 
ručí za dodržování minimálních 
pracovních standardů Meziná-
rodní organizace práce (ILO). 

Fair trade se snaží zlepšit život-
ní podmínky v rozvojových ze-
mích zkvalitněním jejich přístu-
pu na trhy. Podporuje příležitosti 
rozvoje znevýhodněných produ-
centů, zvláště žen a tradičních 

národů, a chrání děti před zne-
užíváním v pracovním procesu. 
Cílem spravedlivého obchodu je 
zvyšovat uvědomění mezi spo-
třebiteli o negativním dopadu 
mezinárodního obchodu na pro-
ducenty tak, aby mohli využívat 
svou kupní sílu pozitivněji. Fair 
trade v neposlední řadě bojuje za 
ochranu lidských práv propagací 
sociální spravedlnosti, ochrany 
životního prostředí a ekonomic-
ké jistoty. 

Spotřebitelé tedy získají ty nej-
kvalitnější (většinou BIO) výrob-
ky s garancí původu, mohou mít 
dobrý pocit z konzumace eticky 
vyrobených potravin a svým ná-
kupem podpoří nejchudší oby-
vatele naší planety.  

Podpořte provoz nemocnice odesláním 
dárcovské sms ve tvaru 
DMS UGANDA nebo DMS ROK UGANDA 
na číslo 87 777
nebo odesláním daru na č. ú. 749011/0100,
variabilní symbol 804.

TIP NA FÉROVÝ VÁNOČNÍ DÁREK!

Navštivte kontaktní kancelář 
Rozvojového střediska v Londýnské ul. 44, 

Praha 2 od pondělí – čtvrtka 8.30 –15.30 hodin. 
Rádi Vám pomůžeme vybrat 
férový dárek pro Vaše blízké. 

Příběh dvouroční 
holčičky 

– Kahimy

Kahimu přinesla do ne-
mocnice její maminka, pro-
tože měla na lokti opuchnu-
tý bolestivý absces a pohyb 
ručičkou jí dělal potíže. Když 
ji lékaři vyšetřili, zjistili, že to 
není obyčejný absces, ale ná-
dor. Jedinou možností v tom-
to případě byla operace. 

Od maminky se zdravotnic-
ký personál dozvěděl, co se 
vlastně stalo. Holčička si hrá-
la, upadla na kámen a odřela 
si loket. Vzhledem k tomu, že 
Kahima stále plakala, ručička 
ji velice bolela a opuchlina 
rostla, začali ji místní šamani 
léčit. Do rány píchali neste-
rilními nožíky a želízky, aby 
otok zmizel. Ale vše se nao-
pak stále zhoršovalo. Proto 
maminka s Kahimou přišla 
k nám. Zánět byl už tak velký, 
že částečně zničil i měkkou 
tkáň. Lékaři tedy museli pro-
vést operaci, aby zjistili roz-
sah škody. Po odoperování 
zničené tkáně byla holčičce 
nasazena velmi silná antibi-
otika a děvčátko se nyní už 
téměř vyléčilo. Už nepláče 
a může ručičkou pohybovat. 

Kdyby maminka s Kahimou 
přišla později, a nebo by po-
kračovali v léčbě u nějakého 
šamana, mohla by celá ru-
čička odumřít a zbývala by 
jen amputace. Po celou do-
bu zásahů tradičních léčitelů 
hrozilo navíc rozšíření zánětu 
či otrava krve.  

V kontaktní kanceláři Arcidiecézní charity Praha můžete zís-
kat informace o rozvojových projektech, ale také zakoupit 
Fair trade výrobky! Co to vlastně Fair trade znamená? Sou-
sloví Fair trade je možné přeložit jako „spravedlivý obchod“ 
– spravedlivý jak ve vztahu k producentům, tak i k zákazní-
kům. 



Ničivé záplavy postihly v říjnu 
indické státy Andhra Prade-
sh a Karnataka. Zasaženy byly 
i oblasti, kam svěřuje pomoc li-
dí z České republiky prostřed-
nictvím programů ADCH Pra-
ha. Ve stovkách vesnic a slumů 
ztratili lidé své domovy, 220 
lidských životů bylo zmařeno. 

„Naši partneři v postižených 
oblastech nás průběžně informu-
jí o aktuální situaci, která se ani 
dnes nedá považovat za stabili-
zovanou. Přímo na místě nepřetr-
žitě monitorující situaci a připra-
vují účinnou pomoc,“ říká Petra 
Matulová z ADCH Praha a pokra-
čuje: „Díky dárcům jsme již mohli 
přispět více než 1,5 milionem ko-
run na okamžitou pomoc.“

V sobotu 31. října se usku-
tečnil už 18. benefiční koncert 
Arcidiecézní charity Praha. Ve 
Smetanově síni Obecního domu 
se sešli čestní hosté, dárci a pra-
covníci Charity. 

Koncert se konal pod záštitou 
kardinála Miloslava Vlka a za 
účasti papežského nuncia Mons. 
Diega Causera. 

Večerem provázel Marek Eben. 
Na programu byly skladby 
L. van Beethovena, E. Hradecké-
ho a P. Ebena. 

Mezi zajímavosti patřilo ozná-
mení indické studentky Venee 
Fernandez, která úspěšně složila 
bakalářskou zkoušku na praž-
ské Zemědělské universitě, že 
se bude brzy vdávat. Vzhledem 
k drobnohledu, pod kterým se 
Venee v Čechách jako zahranič-
ní studentka a dítě z projektu 
Adopce na dálku® nachází, je její 
soukromí „věcí veřejnou“. Blaho-
přejeme!

BENEFIČNÍ KONCERT ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA 

NIČIVÉ ZÁPLAVY V INDII 

Doba Vánoc je vždy spojená 
s rozdáváním dárků. Kdo z nás 
by rád dárek nedostal? Jako kaž-
dý rok se i ugandské děti těší 
na to, co dostanou. Týmy našich 
spolupracovníků v jednotlivých 
ugandských střediscích se letos 
rozhodly koupit dětem z progra-
mu Adopce na dálku® následující 
praktické dárky: Děti a jejich ro-
diny, které pochází z diecéze Lu-
gazi, dostanou kvalitní povlečení, 

JAKÉ DÁRKY POTĚŠÍ LETOS UGANDSKÉ ŠKOLÁKY? 
v Luweeru přikrývky, ve středisku 
Nebbi děti potěší boty a v Mitya-
ně již první školáci dostali školní 
tašky a také povlečení. 

V této době, dříve než se dě-
ti rozjedou na Vánoce do svých 
vesnic, probíhá rozdělování dár-
ků. Děti se z nich mohou rado-
vat, protože díky vám, dárcům, 
kteří přispíváte do Fondu dárků 
pro podporované děti, bylo mož-
né dárky zakoupit. Děkujeme!  

NOVÉ ADOPČNÍ 
CENTRUM  INDII 

– POD ZÁŠTITOU VOŠ 
CARITAS OLOMOUC

Ve spolupráci s VOŠ Caritas  
Olomouc rozšiřuje Rozvojové 
středisko působnost Adop-
ce na dálku do oblasti Pan-
vel (Raigad, stát Maharastra). 
VOŠ vybralo vhodného part-
nera pro program Adopce 
na dálku a do oblasti posílá 
každoročně své studenty na 
zahraniční praxi. Potencionál-
ní dárci projektu mohou pod-
pořit děti pocházející z tzv. 
katharské komunity, která 
patří k nejzaostalejší komuni-
tě v oblasti. 

Partnerské organizace pražské 
Charity organizují v postižených 
místech rozdávání balíčků s jíd-
lem, pitnou vodou, distribuu-
jí léky a organizují preventivní 
lékařské prohlídky. Naléhavou 
potřebou stále zůstává úklid 
zaplavených oblastí, oprava 
poničených obydlí a asistence 
postiženým lidem při žádosti 
o fi nanční pomoc od škol. „Va-
še pomoc přišla právě v pravou 
chvíli, kdy ji můžeme účinně vyu-
žít. Naše hlavní úsilí směřuje tyto 
dny na opravu domků, které byly 
při záplavách částečně zdemo-
lovány,“ vzkazuje dárcům P. Vic-
net Crasta, vedoucí představitel 
jednoho ze středisek Adopce na 
dálku® v Bidjapuru. 



Latifu 
Kawuka

Latifu je vese-
lý chlapec, vždy 
usměvavý a přá-
telský. Ve škole 
se snaží být ak-
tivní a pozorně 

poslouchat. Chodí do první třídy, 
je mu 8 let. Vždy se na vyučování 
dostavuje včas. Po škole pomáhá 
své matce s domácími povinnost-
mi. Matka neví, zda by mohla syna 
ve škole podporovat. Chlapec by 
se chtěl stát lékařem. Jeho oblíbe-
ným sportem je fotbal.

Immaculate 
Nabawanga

Immy jsou 4 
roky, chodí do 
prvního ročníku 
mateřské školy. 
Je to milá, i když 
trochu stydlivá 

holčička. Umí trochu počítat, rá-
da kreslí obrázky na zem. Umí ta-
ké vyrábět panenky z banánové-
ho listí. Její oblíbenou zábavou je 
skákání přes provaz. Díky Adop-
ci na dálku bude moci Immy na-
vštěvovat kvalitní základní ško-
lu.

Ivan 
Mulondo

Ivan je milý, 
slušně vychova-
ný pětiletý chla-
pec. Ve školce 
se snaží zlepšit, 
je aktivní a zpí-

vá ve školním sboru. Po školce 
spěchá domů pomoci svým ro-
dičům s nošením vody. Ve volnu 
vyrábí malá kola z igelitových 
sáčků a hraje si s nimi. Rád také 
hraje fotbal. Chtěl by být učite-
lem.

DO UGANDSKÉ ZŠ SV. JANA NEPOMUCKÉHO 
JE VYBRÁNO PRVNÍCH 168 DĚTÍ 

Do nově budované Základní školy sv. Jana Ne-
pomuckého v Kitule zaregistrovali naši spolu-
pracovníci v Buikwe 168 dětí. Jejich profi ly jsou 

již připraveny v nabídce pro dárce v kontaktní 
kanceláři. Jsou mezi nimi i tyto děti. Nestanete 
se právě Vy sponzorem jejich vzdělávání?

Knihy lze zanést či zaslat 
na naše středisko v Londýnské ul. 44, 120 00  Praha 2 

(po–čt od 8.30 – 15.30) do pátku 8. ledna 2010. 
Za Vaši pomoc předem velice děkujeme. Založení ZŠ v Ugandě 

a vybavení školní knihovny můžete podpořit i fi nančním 
darem na účet 749011/0100, variabilní symbol 20950.

Rozvojové středisko ADCH Pra-
ha přijímá od dárců a příznivců 
rozvojových projektů dětské 
obrázkové knížky, DVD a CD 
pro Základní školu sv. Jana Ne-
pomuckého, kterou v Ugandě 
buduje. 

Vítány jsou především knihy pro 
děti ve věku od 5 – 8 let (jednodu-
chá leporela, obrázkové pohád-
ky, dětské příběhy, komiksy atd.), 
DVD/CD (s pohádkami, písnička-
mi, básničkami či jednoduchými 
příběhy), dále knihy pro děti ve 
věku od 9 – 14 let (naučné ob-
rázkové knížky např. s tématikou 
lidské tělo, zvířata, příroda, země-
pis, mapy, dále příběhy, pohádky 
apod.) a DVD/CD s podobným 
zaměřením. 

Všechny materiály jsou určeny 
pro využití v Ugandě, proto při-
jímáme pouze obrázkové knihy 
s textem a DVD/CD se zvukem 
v angličtině.

 

PŘINESTE NÁM KNIHY A UČEBNICE
 PRO NOVĚ OTVÍRANOU ŠKOLU 



ROZVOJOVÝ FOND 
VS 799

Hlavním zdrojem fi nancí Rozvo-
jového střediska ADCH Praha na 
rozvojovou činnost ve formě roz-
vojových projektů partnerských or-
ganizací v cílových zemích je Roz-
vojový fond. Tvoří ho 20% ročního 
příspěvku na dítě/studenta (Indie, 
Uganda, Zambie, Kongo, Thajsko), 
dále fi nanční dary v libovolné výši 
od individuální dárců či fi rem a vý-
těžek z distribuce předmětů s téma-
tikou Adopce na dálku®.

VŠEOBECNÉ 
A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

VS 914
Na světě žije v současnosti 785 miliónů 

dospělých, kteří neumějí číst ani psát.
Více než 100 miliónů dětí nemá pří-

stup ani k základnímu vzdělání.
Dvě třetiny dětí,které nechodí do 

školy jsou dívky.
ADCH zaměřuje své projekty na 

zlepšení kvality výuky a dostupnos-
ti vzdělání na všech stupních a ty-
pech škol s cílem pomoci zejména 
mladým lidem a ženám z chudých 
rodin získat kvalitní vzdělání a na-
jít lepší uplatnění na pracovním tr-
hu.

ZDRAVOTNÍ PÉČE A PREVENCE
VS 20934

ADCH usiluje o zvýšení dostup-
nosti a kvality zdravotní péče, reali-
zuje preventivní programy a bojuje 
proti šíření viru HIV.

V důsledku nedostatečné zdravotní 
péče a podvýživy zemře každý rok při-
bližně 10 miliónů dětí mladších pěti let.

V roce 2007 žilo na světě 33 miliónů 
dětí a dospělých nakažených virem 
HIV.

KOMUNITNÍ ROZVOJ
VS 20935

ADCH Praha vybírá projekty, kte-
ré jsou zaměřené na komplexní 
rozvoj sociálně nejslabších skupin 
obyvatelstva (především vesnic-
kých komunit) s cílem zlepšit jejich 
ekonomickou situaci, zdraví, vzdě-
lání a celkové postavení ve společ-
nosti. 

Dvě třetiny žen rozvojového světa 
žijí spolu se svými rodinami z nejis-
tých příjmů z vlastního drobného 
podnikání nebo pracují jako námezd-
ní (sezónní) pracovní síla. 

Téměř polovina populace rozvojo-
vého světa nemá k dispozici kana-
lizaci a základní hygienická zaříze-
ní.

BOJ PROTI DĚTSKÉ PRÁCI
VS 736

Projekty ADCH Praha se zaměřují 
na prevenci a zmírnění problému 
dětské práce v cílových oblastech.

Chudoba nutí více než 200 miliónů 
dětí po celém světě tvrdě pracovat.

Děti často pracují v podmínkách 
neslučitelných s jejich fyzickým a du-
ševním zdravím. 

ROZŠÍŘENÍ ZDRAVOTNÍ
ŠKOLY SV. IGNÁCE 

VS 951
ADCH Praha přispívá na rozšíře-

ní budovy stávající Zdravotní školy 
sv. Ignáce v Honavaru, Karnataka, 
Indie. Projekt přímo navazuje na již 
fungující Zdravotní školu Sv. Igná-
ce. Rozšíření této školy a zřízení no-
vého oboru Bakalář přírodních věd 
v oboru zdravotnictví (B.Sc Nur-
sing) pro zdravotní sestry je dalším 
významným krokem ke zlepšování 
zdravotní situace v oblasti, ale ta-

ké výbornou příležitostí dalšího 
odborného vzdělání pro děti/stu-
denty programu Adopce na dál-
ku®. 

ČESKO-SLOVENSKO-
-UGANDSKÁ NEMOCNICE 

SV. KARLA LWANGY
VS 804

Projekt Česko-slovensko-ugand-
ské nemocnice sv. Karla Lwangy 
realizuje ADCH Praha ve spolupráci 
s partnery (Diecéze Lugazi – Ugan-
da; Vysoká škola zdravotníctva a so-
ciálnej práce v Bratislavě). Hlavním 
cílem projektu je zpřístupnění kva-
litní zdravotní péče dětem sponzo-
rovaným v rámci programu Adopce 
na dálku® a obyvatelům z vesnic-
kých oblastí v okolí nemocnice 
včetně komunit z ostrovů Viktoriina 
jezera, kde je zdravotní péče na mi-
nimální úrovni.

ZAKLÁDÁNÍ 
A PROVOZ

ŠKOL V UGANDĚ 
VS 20950

Na jaře 2009 začala ADCH Praha 
stavět  Základní školu sv. Jana Ne-
pomuckého v Kitule, v diecézi Lu-
gazi. Plánovaná kapacita školy je 
400 žáků. V únoru 2010 se otevřou 
první čtyři třídy pro nové žáky. Zá-
roveň ADCH Praha převzala odbor-
né učiliště sv. Karla Lwandy pod 
svou správu. Cílem tohoto projektu 
je postavit řádné, dobře vybave-
né školy, které budou poskytovat 
kvalitní vzdělání všem jejím žákům 
a studentům a zároveň se tyto školy 
stanou centrem osvěty a vzdělávání 
pro ostatní členy komunity, kterým 
se vzdělání z důvodu chudoby ne-
dostalo. 

ADVENT JE ČASEM PRO ALMUŽNU
SNIŽTE SI DANĚ POSKYTNUTÍM FINANČNÍHO DARU

ÚDAJE PRO PLATBU:

ČÍSLO ÚČTU: KB Praha 749011/0100, VARIABILNÍ SYMBOL: dle zvolené oblasti podpory
SPECIFICKÝ SYMBOL: registrační číslo dárce v databázi Rozvojového střediska 
Souhrné potvrzení pro daňové účely zasílá Rozvojové středisko ADCH Praha jednou ročně, v průběhu ledna.

Rozvojové středisko Arcidiecézní charity Praha 
(ADCH Praha) má na svém účtu 749011/0100 ně-
kolik samostatných variabilních symbolů sou-
visejících s jeho pomocí daleko za hranicemi 
Česka. Každý z variabilních symbolů zastupuje 

jednu z prioritních oblastí rozvojové spoluprá-
ce. Zapojte se do pomoci i vy. Podpořte libovol-
nou částkou vybrané tématické oblasti rozvojové 
spolupráce ADCH Praha a snižte si tím také své da-
ně!


