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Vážení přátelé,
v dnešním Bulletinu Rozvojového střediska Arcidiecézní charity Praha (RS ADCH Praha) Vám přinášíme
novinky z našich rozvojových projektů. V Bulletinu najdete i několik pozvánek na zajímavé akce;
doufáme, že Vás zaujmou a že se na některé z nich společně setkáme.

Pracovníci RS ADCH Praha

BYLI JSME DĚTMI – pozvánka na výstavu fotografií
Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií z jižní Indie „Byli
jsme dětmi“ autora Václava Landovského. Po úspěšném
provedení výstavy v Jablonci nad Nisou budou fotografie
uvedeny také v Praze.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 16. března 2009
v 16:30 v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty UK,
Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2. Od 17:00
proběhne beseda s pracovníky RS o aktuálním projektech
nejen v Indii, ale i dalších cílových rozvojových zemích.
Děkujeme partnerovi výstavy firmě Alpamare cz spol. s r.o. za významnou podporu projektu
výstavby Vyšší odborné školy pedagogické v indickém Bídaru, který bude z výtěžku výstavy podpořen.

NEJLEPŠÍ ŠKOLA PRO NEJHORŠÍ DĚTI – pozvánka na besedu
Srdečně Vás zveme na besedu „Nejlepší škola pro nejhorší děti“, kterou představí Michaela
Šedová v kavárně u sv. Ludmily v Praze 2 (roh Náměstí míru a Francouzské ul.) v úterý 3.
března 2009 od 19:00.
Michaela Šedová strávila letos se skupinou dobrovolníků několik týdnů na jezuitské misijní stanici
v Manvi (stát Karnataka, Indie). Pomáhali kopat základy internátu a pracovali s místními dětmi.
Po návratu iniciovali zapojení dětí z misijní stanice do projektu Adopce na dálku®.

KONGO. SVĚTÉLKO PRO DĚTI ULICE – pozvánka na výstavu v Senátu
Všechny příznivce rozvojových projektů ADCH Praha také
srdečně zveme na výstavu fotografií „Kongo. Světélko pro
děti ulice“, která bude probíhat od 17. do 30. března 2009
ve výstavních prostorách pražského Senátu (Valdštejnské
náměstí, Praha 1). Komentované fotografie českých reportérů a
pracovníků ADCH Praha upozorní na žalostnou situaci konžských
dětí bez domova, jejichž nadějí může být vzdělání, které jim
poskytují právě projekty ADCH Praha a řádu Misionářů oblátů
Panny Marie Neposkvrněné.
Vernisáž výstavy se koná v úterý 17. března v 17:00. Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

PŘIPRAVUJEME:
Benefiční koncert skupiny Spirituál kvintet a Svítání, 21. května 2009 v Praze

Česko-ugandská ZŠ sv. Jana Nepomuckého – nový projekt ADCH Praha v Ugandě
ADCH Praha působí v Ugandě v oblasti vzdělání již
devátým rokem. Zpřístupňuje vzdělání nejchudším dětem
prostřednictvím projektu Adopce na dálku®. Problémem
stále zůstává kvalita výuky na místních vesnických
školách. Setkáváme se s případy, kdy žáci opouští tyto
školy, aniž by se naučili pořádně číst a psát.
Po detailním průzkumu situace ve vesnických oblastech,
kde program Adopce na dálku® působí, jsme dospěli
k jednoznačnému řešení: Je třeba založit a provozovat
vlastní školu, v níž bude možné ovlivnit způsob, jakým
jsou sponzorované děti vzdělávány. Zahájili jsme
nezbytné přípravy – byl vybrán vhodný pozemek; v současnosti je připravována stavba školní budovy.
Pro novou školu jsme již vybrali jméno: Česko-ugandská ZŠ sv. Jana Nepomuckého.
Škola bude otevřena nejchudším dětem v okolí, které nyní nemohou žádnou školu navštěvovat.
Zároveň bude nová ZŠ centrem osvěty i pro okolní komunitu. Budou v ní pořádány ve spolupráci
s Česko-slovensko-ugandskou nemocnicí např. vzdělávací setkání o HIV/AIDS, hygieně apod.
Věříme, že se ZŠ stane modelovou institucí, z jejichž výsledků budou moci čerpat zkušenosti
i ostatní školy v okolí.
Děkujeme všem dárcům, kteří již přispěli, nebo se chystají nový projekt podpořit svým darem na
účet ADCH Praha 749011/0100, variabilní symbol 20950.

Cesta po stopách projektu Adopce na dálku® v Indii
Zkušenost účastnice cesty do Indie pořádané Arcidiecézní charitou Praha
Ivana Drbohlavová se zúčastnila lednové cesty po jižní
Indii, kterou organizovala ADCH Praha. Proč se rozhodla
této akce zúčastnit? Jaké jsou její zážitky a zkušenosti?

„Ráda cestuji a na této cestě mě lákalo, že se budeme
pohybovat mezi místními lidmi, že to nebude jen
turistický zájezd po památkách. Přiznám se, že jsem se
také chtěla přesvědčit, zda každoročně posílaný
příspěvek končí na správném místě a má nějaký smysl.
Zažila jsem dva týdny neskutečných zážitků. Putovali
jsme po střediscích, která jsou podporována Arcidiecézní
charitou Praha, a všude nás vítali jakoby přijeli slavné
celebrity, chlebodárci či mimozemšťané. Tradiční indické
uvítací ceremonie s květinovými girlandami, nádherná a dojímavá vystoupení dětí, úsměvy, potlesk.
Stovky podaných rukou a dychtivých očí vyjadřujících dík a vděk. Občas jsem se až styděla, že sklízím
dík, který si vlastně ani nezasloužím.
Když jsme navštívili „moji“ Sumu, desetileté děvčátko, o kterou se stará jen babička, vítala nás celá
vesnice. Byli jsme prý první cizinci, kteří tam kdy přijeli. Shrbená, vrásčitá stařenka, která asi ani tak
stará není, ale těžký život ji velmi poznamenal, mě vítala spolu se svojí vnučkou. Nemohli jsme si toho
mnoho říci, protože Suma nemluví anglicky. Sociální pracovník sice vše překládal do jejího rodného
jazyka, kannadštiny, ale myslím, že úsměvy, sepjaté ruce a doteky vyjádřily vše daleko víc. Stále mám
babičku i Sumu před očima, i jejich chudou chýšku s holými místnostmi, prašné ulice, bosé nohy.
Krátce po návratu jsem dostala od Sumy dopis. Děkovala za návštěvu a dárky. Ve škole jí teď prý
říkají „lucky girl“ – šťastná dívka. Jak je pojem štěstí relativní!“

Využití výtěžku HUMANITÁRNÍ SBÍRKY NA POMOC KONGU
V souvislosti s humanitární krizí v DR Kongo vyhlásila v říjnu 2008 ADCH Praha, Charita Česká
republika a Velvyslanectví České republiky v Kongu humanitární sbírku NA POMOC KONGU.
Do počátku ledna 2009 se na kontě humanitární sbírky podařilo díky Vaší štědré pomoci shromáždit
téměř 200.000 Kč. Na základně aktuálního stavu postižených oblastí identifikovalo Velvyslanectví
České republiky v Kongu cílovou oblast pomoci – provincii Nord Kivu, kam zástupci ambasády podnikli
cestu ve dnech 15. - 19. 1. 2009. Pod dohledem českého velvyslance RNDr. Jana
Filipenského, CSc., byl výtěžek sbírky využit jako potravinová pomoc pro uprchlíky, kteří
kvůli situaci způsobené povstalci stále bojují o přežití.

"1.300.000 obětí humanitární katastrofy bylo bandity vyhnáno ze svých domovů", říká k situaci
v Kongu český velvyslanec Jan Filipenský a dodává: "Snad to již skončí... Před několika dny jsem
s výtěžkem sbírky navštívil provincii Nord Kivu. Lidmi tam žijícími jsem byl fascinován - jejich
angažovaností, tvořivostí a pracovitostí... Doufám, že mír pro východ Konga je na dosah, snad se to
jen obejde bez zbytečných obětí... Ještě jednou díky všem dárcům a přátelům ADCH Praha za sbírku pomohla asi 10.000 bezprizorních lidí. Vaše pomoc jim dala šanci na přečkání dalších dní! Díky!"

Charita podpoří studium a přípravu řádových sester v Indii
Na základě zájmu ze strany dárců o možnost
podpory duchovního vzdělávání indických studentů
rozšiřuje RS ADCH Praha program Adopce na
dálku® o podporu novicek, budoucích řádových
sester. Vedle již existující podpory bohoslovců
(studentů katolického semináře) tak mohou čeští
sponzoři nově přispět na přípravné studium
řádových sestřiček pocházejících z chudých rodin.
Spolupráce
v této
oblasti
je
realizována
prostřednictvím partnerských středisek v Indii.
Jedná se o řády Karmelitánek, Uršulinek a
kongregace Pomocnic Mount Rosary. Jednotlivé fáze studia a duchovní přípravy jsou v jednotlivých
řádech specifické, příprava trvá obvykle 5 – 6 let. Po celou dobu studia hradí veškeré náklady
na studium a život novicek kongregace; rodina dívky může přispět na osobní výdaje, výjimečně se
spolupodílí na úhradě školného. Příspěvek českých dárců bude využit na náklady spojené se
vzděláním.
V roce 2009 ADCH Praha zprostředkuje podporu 35 novicek. Roční příspěvek činí 6.000 Kč. Dárci,
které tato možnost zaujala, se mohou obrátit na kontaktní kancelář RS.

Tematické oblasti rozvojové spolupráce ADCH Praha – díl II.
Nedílnou součástí projektu Adopce na dálku®, vedle podpory vzdělání a celkového rozvoje dítěte, je
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 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 – Boj proti dětské práci, Všeobecné a odborné vzdělání, Zdravotní péče a prevence,
Komunitní rozvoj.
V minulém čísle našeho Bulletinu jsem Vás informovali o tématu dětské práce. V aktuálním vydání Vás
nyní seznámíme s další prioritní oblastí rozvojové pomoci.

KOMUNITNÍ ROZVOJ
Pojem komunita nese mnoho významů – může značit obyvatelstvo obce, rodovou osadu, spolek,
občanské sdružení, církev či církevní společenství. V souvislosti s rozvojovou spoluprácí je komunita
spojována s širší skupinou žijící na společném území, jde o skupinu stejného etnického původu
a společných zájmů. Typickou komunitu zde představuje vesnice či celé vesnické oblasti. Vesnická
komunita se vyznačuje úzkou provázaností rodinných vazeb. Ve městech jsou komunitou obyvatelé
jednoho městského slumu.
Rozvojové programy na podporu místních komunit se zaměřují na nejpalčivější problémy, s kterými se
komunity v rozvojovém světě potýkají. Lidé zde často žijí bez pravidelných příjmů (zdrojem obživy je
sezónní námezdní práce), bez dostupné kvalitní zdravotní péče, v nevyhovujících obydlích bez přívodu
vody, elektřiny a bez kanalizace. V mnoha případech jsou lidé negramotní, nemají povědomí
o základních hygienických návycích, nevědí, co dělat, když někdo z rodiny onemocní, žijí ve strachu
z autorit a jejich životy jsou svázány tradicí, předsudky a mnoha pověrami.
V rámci rozvojové spolupráce se ADCH Praha snaží místní komunity podporovat systematicky. Vybírá
projekty, které jsou zaměřené na komplexní rozvoj sociálně nejslabších skupin obyvatelstva s cílem
zlepšit jejich ekonomickou situaci, zdraví, vzdělání a celkové postavení ve společnosti. Při výběru
projektu a jeho realizaci je kladen důraz na rovnost pohlaví, citlivost vůči lokální kultuře a životnímu
prostředí. V neposlední řadě je sledována dlouhodobá udržitelnost, aby i po skončení projektu měly
konkrétní výsledky příznivý vliv na situaci v místní komunitě.
Nagamma Shankar je hinduistka a se svým manželem vychovává pět
dětí – tři dcery a dva syny ve věku od deseti do dvaadvaceti let. Čtyři z
nich dosud chodí do školy. Manželé získávají drobné příjmy z pletení
košíků. Paní Nagamma byla zařazena do projektu mikrofinancování a
vzala si půjčku na nákup dvou koz. Jedna z nich byla v čase odkupu
březí a krátce nato vrhla několik kůzlat. Až trochu povyrostou, prodá je
paní Nagamma na místním trhu. Pokud bude její chov koz úspěšný, po
zaplacení splátky ve výši dvě stě padesát rupií bude moci využívat
vydělané peníze na vzdělání svých mladších dětí a svatby těch starších.

Mezi neúčinnější komunitní projekty patří:
Mikrofinancování - systém drobných půjček (mikropůjček) pro chudé lidi s cílem podpory aktivity,
která jim do budoucna zajistí stabilní výdělek. Malé částky lidé investují nejčastěji do pořízení dobytka,
sazenic či semen pro pěstování např. ovoce a zeleniny, otevření obchůdku, nákupu šicího stroje,
výroby domácích produktů atd. Půjčené peníze lidé z výdělku postupně splácejí.
Svépomocné skupiny - 15 až 20 osob, nejčastěji žen, je motivováno k vytvoření stabilní skupiny,
která se pravidelně schází. Do společného fondu spoří drobné částky, což jim umožňuje po určité době
čerpat půjčku na překlenutí tíživé životní situace (nemoc v rodině, záplavy atd.) nebo na zlepšení
svého postavení (zahájení drobného podnikání, zaplacení školného dětem atd.). Uplatňuje se zde
princip svépomoci - lidé v komunitě se učí vzájemně si pomáhat a spolupracovat. Posiluje se tím jejich
sebevědomí, otevírá se možnost ovlivňovat společenské i politické dění v dané komunitě.
Rozvoj místní infrastruktury - velký přínos mají projekty zaměřené na zlepšení místní
infrastruktury a celkového zázemí komunity (zdroj pitné vody, rozvody vody, oprava domů,
komunikací, kanalizace, hygienické zařízení, školy, komunitní centra, internáty aj.).
Osvětové programy a školení - tento typ programů investuje do vzdělání, kvalifikace, dovedností
lidí. Témata osvětových programů zahrnují základní gramotnost (dovednost číst a psát), základní
práva, postavení žen, hygiena a zdraví, důležitost vzdělání, ochrana životního prostředí atd.
V letech 2006 až 2008 ADCH Praha podpořila několik desítek projektů zaměřených na rozvoj
komunit. Pokud máte zájem se do této pomoci zapojit, přispějte prosím darem na účet
749011/0100 (KB Praha 2), variabilní symbol 20935.

