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Vážení přátelé,
přinášíme Vám nový Bulletin Rozvojového střediska Arcidiecézní charity Praha. Z novinek vybíráme ty
nejzajímavější: V naší ugandské nemocnici čelíme zvýšenému zájmu pacientů, proběhla kontrola
stavby VOŠ pedagogické v Bídaru, Adopce na dálku® rozšiřujeme do nové oblasti… V pravidelné
rubrice Vám představíme další prioritní oblast naší rozvojové pomoci, tentokrát se věnujeme vzdělání.

Těšíme se na setkání s Vámi 21. května u příležitosti benefičního koncertu,

pracovníci RS ADCH Praha

Pozvánka na benefiční koncert skupin Spirituálu Kvintet a Svítání
Vážení přátelé, po loňském a předloňském úspěchu jarního
benefičního koncertu konaného v kostele sv. Tomáše na Malé
Straně se Arcidiecézní charita Praha rozhodla na stejném místě
uspořádat další benefiční koncert. Tentokrát vás srdečně zveme
na vystoupení hudebních skupin Spirituál Kvintet a Svítání.
Koncert se uskuteční dne 21. května od 19:30 (Josefská ulice,
Praha 1). Výtěžek z koncertu bude využit na projekt stavby
Česko-ugandské základní školy sv. Jana Nepomuckého.
Vstupenky v ceně 200 Kč můžete zakoupit v pokladně Rozvojového střediska ADCH Praha (Londýnská
44, Praha 2, po-čt 8:30-15:30) nebo rezervovat na e-mailové adrese koncert@charita-adopce.cz.

Nemáte-li možnost se benefičního koncertu zúčastnit, a přesto máte zájem přispět na jeho úmysl,
můžete přispět libovolným finančním darem na bankovní konto 749011/0100, variabilní symbol
20950. Za vaše finanční dary předem děkujeme!

Děti z projektu Adopce na dálku® v Ugandě odeslaly svým dárcům školní vysvědčení
Školní vysvědčení dokladující studijní výsledky sponzorovaných dětí za rok 2008 byla dárcům odeslána
v průběhu měsíců března a dubna. Jsme rádi, že tak můžete sledovat studijní výsledky vámi
podporovaných dětí a ve Vašich dopisech je případně za výsledky pochválit nebo je k lepšímu
prospěchu povzbudit.
Na našich webových stránkách nabízíme k vysvědčení více vysvětlujících informací: http://www.charitaadopce.cz/index.php?id=0002038.
Zbývající vysvědčení, u kterých se zpozdilo doručení z Ugandy do České republiky, Vám budou rozeslána v
nejbližších dnech.
V případě Vašich dotazů prosím volejte na 224 246 521 nebo pište na e-mailovou adresu afrika@charitaadopce.cz (Kateřina Polanková).

Výstavba Vyšší odborné školy pedagogické v Bídaru pokračuje
V únoru navštívila Jana Troupová, pracovnice ADCH Praha, která koordinuje
rozvojové projekty v Indii, stát Karnátaku včetně partnerského střediska
v Bídaru. Mimo jiné měla za úkol zjistit, jak pokračuje projekt výstavby Vyšší
odborné školy pedagogické, na který ADCH Praha přispěla již částkou
2.386.000 Kč. Jana Troupová návštěvu popisuje:
Hned na letišti v Hyderabádu mě více než vřele přivítala sestra Christine,
hlavní koordinátorka výstavby Vyšší odborné školy pedagogické. Podala mi
čerstvé banány a div mě s nimi neumačkala, jak vroucně mě objala. Připadalo
mi, jako bych jí znala roky, přestože jsem se s ní viděla poprvé. „Mě poznáte,
jsem malá, nosím velké brýle a kulhám na jednu nohu,“ bezprostředně
iniciovala naše setkání do telefonu, když jsem byla ještě v Bombay.
Nasedli jsme do připraveného auta a vyrazily
do Bídaru. Čekala nás asi čtyřhodinová cesta. Než
jsme vjely na hlavní, nově zbudovanou silnici,
myslela jsem si, že jsem se od sestry dozvěděla
všechny nové informace, ať již o stavbě školy či o
působení karmelitánek v Bídaru. To byl ale omyl!
Celé čtyři hodiny probíhal hovor o projektu, plánech,
vizích. Tak energického a zapáleného člověka
do své práce – pomoci dané lokalitě v nejširším
slova smyslu – jsem ještě nepotkala. Byla jsem sice vyčerpaná z náročné cesty a přeletů, ale povídání
sestry Christine mě rychle nabylo energií.
Po celodenní kontrole dokumentace a podkladů na místě jsem byla více než spokojená. Pořádek musí
být! A byl. Časový harmonogram se dodržuje, stavba probíhá bez problémů a v červnu by mohla
úspěšně proběhnout kolaudace budovy. Během července a září by se pak vybavovaly učebny
potřebným nábytkem a školními pomůckami a upravovalo by se okolní prostranství budovy. V říjnu by
proběhl nábor studentů a pokud vše dobře půjde, v listopadu 2009 by byla zahájena výuka první
ročníku VOŠ.
Odjíždím naprosto spokojená z kontrolní cesty v Bídaru a těším se na další spolupráci, která nás na
tomto projektu ještě čeká. Vím, že je to smysluplný projekt a že se mu na místě věnují lidé, kteří mají
nesmírně zkušeností, síly a vytrvalosti pomáhat nejen mladým lidem v bídarské oblasti.
„Nakažena“ energií sestry Christine, již v letadle přepisuji některé její odpovědi:
Co všechno máte v Bídaru na starosti, jaká je vaše zodpovědnost?
Jsem zodpovědná za Carmel Vocational Training Institut (pozn.: partnerské středisko ADCH Praha pro realizaci
rozvojových projektů) a za Karmelitánskou místní vyšší školu. Také jsem vedoucí programu Adopce na dálku a
koordinátorkou sociálních a rozvojových projektů ve 25 okolních vesnicích. V současné době mám především
dohled nad stavbou Vyšší odborné školy pedagogické, kterou finančně podporujete.

Jaký byl pro vás nejtěžší den před zahájením samotné výstavby školy?
Čelili jsme mnoha byrokratickým problémům s vyřizováním dokumentace a nejrůznějších povolení ke stavbě.
Nejhorší pro mě ale bylo zamítnutí pomoci z jedné španělské organizace. Na jaře loňského roku jsme jim poslali
návrh projektu na výstavbu školy s žádostí o financování, ale bohužel ho zamítli s tím, že momentálně nemají
žádné dostupné fondy. V ten den jsem se cítila opravdu špatně, což bylo umocněno ještě zdlouhavou byrokracií

při vyřizování. Myslela jsem, že to opravdu nepůjde a projekt se nepodaří zrealizovat. Pak mě ale napadlo
zkontaktovat Arcidiecézní charitu Praha. K mému nadšení s podporou projektu souhlasili. Všechna dokumentace
a potřebná povolení se nakonec také podařilo sehnat.

Mohla by jste popsat profil budoucího absolventa školy? Jaké bude mít znalosti, dovednosti?
Absolvent Vyšší odborné školy pedagogické bude mít vzdělání především v dětské psychologii, přírodních
vědách a práci na počítačích. Projde si pedagogickými, jazykovými kurzy a speciálními kurzy na vedení
mimoškolních aktivit. Dále budou studenti vzděláváni v administrativě, plánování a v druhé části studia budou
také absolvovat praxi. Budeme se snažit vychovat budoucí učitele tak, aby ihned po absolvování naší školy byli
schopni samostatně vést děti a kvalifikovaně učit od první do sedmé třídy na základních školách.

Co by jste vzkázala dárcům v České Republice, kteří přispěli nebo zvažují, že by podpořili výstavbu
budovy Vyšší odborné školy pedagogické?
Všechny sestry karmelitánky, které v Bídaru působíme, jsme velice vděčny lidem v České Republice za jejich
obrovskou podporu při výstavbě budovy Vyšší odborné školy pedagogické. Spolupráce a koordinace
s Arcidiecézní charitou Praha je na vysoké úrovni, takže se nám daří při stavbě postupovat dle časového
harmonogramu. Jsme opravdu zavázáni všem lidem v České republice, kteří na výstavbu přispěli a velmi nám
tím pomohli. Bez jejich štědrosti bychom nemohli náš plán uskutečnit. Ještě jednou děkujeme! Jsme rádi, že i
na druhé straně světa mnoha lidem není lhostejný osud mladých lidí právě zde, v indickém Bídaru.

Česká nemocnice má v Ugandě dobrou pověst
V nemocnici nastala změna na pozici ředitele projektu. Svou misi
v Ugandě v březnu ukončil náš pracovník Michal Dobroděnka, který
v nemocnici působil jeden rok společně se svou manželkou lékařkou
Sylvou. Manželé Dobrodenkovi odvedli v Ugandě mnoho skvělé práce a
my jim tímto velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci! Naší novou
ředitelkou nemocnice se stala zkušená pracovnice v oblasti rozvojové
pomoci - Renata Machálková.
V těchto dnech čelí naše nemocnice sv. Karla Lwangy nebývalému
náporu pacientů. Renata situaci popisuje: „Čekárny jsou plné, museli
jsme přinést další lavičky a i to bylo málo … Nemáme už volné postele,
některé děti leží na postelích po dvou i po třech… dospělí už leží i na
pojízdných lehátkách z operačního sálu…“. Celá situace je bohužel
Renata Machálková
při odběru krve v Ugandě
přirozenou reakcí místních obyvatel na podmínky v ugandském zdravotnictví.
Ve vzdálenějším okolí naší nemocnice jsou sice další dvě zařízení, ale přístup k pacientům není vždy
profesionální. Renata k tomu dodává: „Naše nemocnice má dobrou pověst. Nejen že je cenově
přístupná všem, ale naší zásadou je také nebrat úplatky, kterými bychom upřednostňovali ty, finančně
lépe situované pacienty. Také přístup našich lékařů je velmi zodpovědný. Jakmile je nějaký urgentní
příjem (ve dne či v noci), naši lékaři jsou připraveni jednat. V nemocnici je zkrátka stále někdo, kdo
může poskytnout odbornou pomoc. V místních nemocnicích je situace jiná. Člověk je rád, když se tam
vůbec dovolá lékaře.“
S narůstajícím počtem pacientů je však přímo spojena také zvýšená spotřeba léků a dalšího
zdravotnického materiálu. Velmi obtížné je pak řešit situaci především s nedostatkem krve, které nemá
dostatek ani krevní banka v Ugandě. A tak je třeba hledat dárce. Naše nemocnice a její pracovníci se
tohoto úkolu zhostili s opravdovým nadšením a odhodláním. V Ugandě může krev darovat osoba starší
17-ti let. Oslovili jsme proto školy a studenty, mimo jiné i ty, kteří jsou podporování projektem Adopce
na dálku®. Zjistili jsme, že na školách je mnoho studentů, kteří mají zájem krev darovat, ale neví, jak
na to. Naši pracovníci jim proto vysvětlili celý proces skládající se z následujících kroků. Nejprve je

lékařka Julia Vujcikova při odběru krve v Ugandě

krev zájemce otestována (na dostatek červených krvinek
a na přítomnost chorob), poté dárce vyplní dotazník o
své zdravotní historii. Pokud je vše v pořádku, může
dojít k odběru krve. Po odběru studentům i všem
ostatním dárcům rozdáváme jako odměnu malou
pozornost, například v Ugandě tolik oblíbenou „cocacolu“ nebo tužku, pero či podobně. Abychom podpořili
dárce v jejich aktivitě, rozhodly se jim jít příkladem i
naši pracovnice v Ugandě. Ředitelka nemocnice Renata
a doktorka Julia nejen podpořily osvětovou kampaň za
darování krve a také se samy staly dárkyněmi.

Rozšiřujeme Adopce na dálku® do nové oblasti v Ugandě!
Novou šanci získat vzdělání dostanou děti, které žijí na území farnosti Buyege v Arcidiecézi Kampala,
okres Wakiso, ve střední Ugandě. Tato farnost je vzdálená asi 50 km od hlavního města Kampaly a
skládá se z několika vesnic a vesniček. Obyvatelé těchto vesniček jsou prostí, mnohdy negramotní
lidé, kteří se živí především zemědělstvím. Oblast je velmi chudá a nenabízí místním obyvatelům
možnosti pracovního uplatnění. Jediný způsob jak si přivydělat je příležitostným prodejem
zemědělských plodin (rajčata, brambory, kasava, banány a další). Náboženským složením je Buyege
velmi podobná ostatním částem Ugandy, také zde jsou tedy nejvíce zastoupeni věřící lidé z římskokatolické církve (45 % obyvatel).
Jsme rádi, že v Buyege můžeme díky Adopci na dálku® začít s podporou 100 dětí, kterým tak
otevřeme cestu ke vzdělání, poskytneme školní pomůcky, lékařskou péči a další. Budeme velmi rádi,
projevíte-li zájem těmto dětem pomoci. Jejich profily budou k dispozici od května 2009 v naší
kontaktní kanceláři (Londýnská 44, Praha 2) nebo na webových stránkách www.charita-adopce.cz.
Jsme velmi rádi, že díky Vaší neustávající podpoře můžeme dávat příležitost ke studiu dalším dětem a
pomoci tak nejen jim, ale celým jejich komunitám v cestě za lepší budoucností.

Tematické oblasti rozvojové spolupráce ADCH Praha – díl III.
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 minulých číslech našeho Bulletinu jsem Vás informovali o tématech dětské práce a komunitního
rozvoje. S dnešním Bulletinem se můžete zamyslet na situací ve světě v oblasti vzdělání.

VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ
Žijeme v době, kterou můžeme považovat za období nebývalé prosperity a rozvoje. Přesto je důležité
si uvědomit, že na naší planetě žije stále ještě 115 miliónů dětí, (z toho 64,4 milionů dívek), které
neabsolvují ani základní vzdělání (OSN). Je zřejmé, že stále přetrvávají výrazné rozdíly mezi naším a
rozvojovým světem, kde léty zažitá tradice nepřeje v některých lokalitách vzdělávacímu procesu. Na
základě mnoha studií je přitom prokázáno, že v oblastech s větší negramotností, dochází k nárůstu
chudoby, ekonomické stagnaci, ve společnosti je rozšířena lichva, fyzické zneužívání, novodobé formy
otrokářství, prostituce, HIV/AIDS, členství v ozbrojených skupinách… Seznam negativních jevů, které
úzce souvisí s nízkou vzdělaností, by mohl pokračovat. Tam, kde není osvěta a vzdělanost, nejsou
respektována základní lidská práva, není rovnost mužů a žen, mezi negramotnými lidmi je zvýšena
nemocnost, lidé neumí hospodařit s penězi, neumí spořit, zadlužují se atd. Další generace přebírají
vzory chování svých rodičů, chudoba se prohlubuje, ekonomika se dále propadá a na podporu vzdělání
či zdravotní osvěty je stále méně peněz. Počet 771 miliónů negramotných lidí ve světě (z toho 493
miliónů žen) ukazuje na alarmující rozměry tohoto problému.
Na nutnost podpořit v chudých zemích vzdělání upozornila také OSN svým závazkem splnit do roku
2015 plán uvedený v Rozvojových cílech tisíciletí. Jedním z osmi prioritních cílů, které mají odstranit
extrémní chudobu ve světě, je „zajistit všeobecné základní vzdělání ve všech zemích pro všechny děti
(chlapci i dívky) a zajistit jim rovný přístup ke všem úrovním vzdělání“.
„Vzdělání je hlavním nástrojem pro odstranění
nerovnosti, dosažení cílů rozvoje a udržení míru“
ALICE P. TUIZERE

V současné době se ADCH Praha podílí na stavbě tří
nových škol: VOŠ pedagogické v Indii, ZŠ sv. Karla
Lwangy v Ugandě a Vyšší školy a gymnázia sv. Kristýny
v DR Kongo.
Situace v Indii, kde se Arcidiecézní charita Praha stará o rozvoj vzdělanosti ve vybraných oblastech,
není o mnoho příznivější. Při počtu 1,1 miliardy obyvatel zde žije pod hranicí chudoby 25 % obyvatel.
13 % mužů a 23 % žen ve věkové kategorii 15-24 let je negramotných, přístup k základnímu vzdělání
nemá 15 % chlapců a 19 % dívek; 27 % dětí školu nedokončí. Na jednoho učitele přitom připadá až
40 žáků. (Světová banka, UNICEF). Naše organizace pomáhá rozvoji vzdělanosti ve čtyřech indických
státech: v Karnátace, Tamilnádu, Andhra Pradeshi a Západním Bengálsku. Zde podporujeme vzdělání
ve dvou rovinách: přímou podporou téměř 12.000 dětí a studentů formou placení školného, školních
uniforem, učebnic, pomůcek a dalších poplatků spojených se studiem a financováním rozvojových
projektů podporujících různé formy vzdělávání v daném místě. Tyto projekty pomáhají budovat nové
školy (např. výstavba ZŠ sv. Kříže v Santpuru, ZŠ Divya Jyothi v Bhalki, Technický institut
Prathibodaya a Zdravotní škola sv. Ignáce v Honávaru a další), vybavovat školy stávající (solární
panely, sportoviště, knihovny, počítače atd.), v rámci projektů jsou dále pořádány odborné kurzy
v různých oborech, osvětová setkání atd.
Máte-li zájem zapojit se do podpory projektů zaměřených na všeobecné a odborné vzdělání, přispějte prosím
darem na účet 749011/0100 (KB Praha 2), variabilní symbol 914.
V případě, že byste raději zvolili podporu konkrétního dítěte v jeho vzdělání, zapojte se do našeho
sponzorského programu Adopce na dálku®. V současné době čeká na podporu 780 dětí.
Více informací na www.charita-adopce.cz, v kontaktní kanceláři v Londýnské ulici 44, v Praze 2
(po-pá 8.30-15.30), na e-mailové adrese adopce@charita-adopce.cz nebo na tel. č.: 224 246 519.

