život TÉMA VLASTY
ří rodiče také posílají dárečky. A pokud o to velmi stojí
(a cestu si sami zaplatí), mohou se jet za dítětem do jeho
země podívat.

DEJME JIM ŠANCI
Investice, kterými charitativní organizace pomáhají,
jsou určené zpravidla na vzdělávání. Mnoho dětí nemá
možnost docházet pravidelně do školy, protože rodičům
scházejí prostředky na úhradu výuky, učebních pomůcek
a povinné školní uniformy. Častokrát jsou rodiče nuceni
posílat své děti už od útlého věku pracovat.
Darované peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo
škole nebo dalším organizátorům v místě. Ti dětem nakoupí
vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí,
zaplatí za ně školné a spolupracují s rodinou každého dítěte.
Sponzorské dary celkově pomáhají cílové zemi zvyšovat podíl gramotnosti a úrovně vzdělání svých obyvatel.
Mnoho talentovaných dětí ze sponzorských programů
pokračuje ve studiu i na středních a vysokých školách.
Kromě toho, že můžeme pomoci materiálně, darujeme
jednomu malému človíčkovi důležitý pocit, že někomu
„na druhém konci světa“ na něm, kromě rodičů, záleží.

Pomoc
bez

A

JEDNO STARÉ ČÍNSKÉ
PŘÍSLOVÍ ŘÍKÁ: „CHCEŠ-LI
NASYTIT CHUDÉHO
NA JEDEN DEN, DARUJ
MU RYBU. CHCEŠ-LI HO
NASYTIT NA CELÝ ŽIVOT,
NAUČ HO RYBAŘIT.“
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(1 rok/1dítě)

INDIE: 4900–6000 Kč
UGANDA A KONGO:
7000 Kč
KEŇA: 7200 Kč
ZAMBIE: 5000–8000 Kč
THAJSKO: 5500–7000 Kč
LITVA A BĚLORUSKO:
6900 Kč
KAZACHSTÁN: 6500 Kč
PERU: 6000–8500 Kč
Délka podpory dítěte
závisí vždy na dárci, ale
bývá minimálně 1 rok.

TIPY NA ADOPCI:

www.charita-adopce.cz
www.humanistinarovinu.cz
www.adra.cz
www.peru.cz/inka

JANA SOLDÁNOVÁ

NAPSALA: VÁCLAVA BLAHOVCOVÁ

STAŇTE SE „RODIČEM“

Důležité je pochopit, že chlapec nebo dívka,
které ﬁnančně podpoříte, zůstane ve vlastním
prostředí a se svou rodinou. Na vás je pouze
zabezpečení hmotné pomoci. Adoptivním rodičem se stává v podstatě kdokoli, tedy jednotlivec, pár, skupina lidí, organizace nebo ﬁrma.
Na věku také nezáleží, sponzorovat může jak
student, tak důchodce. Vlastně úplně každý,
kdo cítí, že chce a může pomoci. Adoptivní
rodina je pravidelně informovaná o tom, jak
školák prospívá a jak se mu daří. Sponzor (pokud neovládá angličtinu, tak prostřednictvím
anglického tlumočníka) si může s dítětem
navzájem vyměňovat dopisy, fotograﬁe. Někte-

adoptivní rodič, Praha

Na přelomu 60. a 70. let jsem odjela s rodiči do tehdejšího východního Pákistánu.
Tatínek tam pracoval na výstavbě elektrárny ve městě Khulna. Bylo mi 16 let a extrémní chudobu jsem vnímala velmi citlivě.
Pohled na těžce pracující a žebrající děti
se mi z paměti nevymazal dodnes. Na pláž
Cox Bazaru u Indického oceánu chodívalo
hodně místních dětí prodávat různé drobnosti. Mezi nimi byla také asi šestiletá holčička, prodavačka náhrdelníků z mušliček.
Byla taková tichá a droboučká s velkýma
smutnýma očima. Koupili jsme od ní tehdy
skoro všechno. Vzpomínka na ni mě dodnes dojímá a ty náhrdelníky máme doma
pořád.
Když se začalo v 90. letech u nás
s adopcemi na dálku, zajímala jsem se
o možnost sponzorovat dítě z Bangladéše.
Tenkrát se charitativní organizace zaměřovaly na Afriku, tak jsme s několika přáteli
„adoptovali“ dívku z Keni. Jmenovala se
Ama a před několika lety se provdala.
Letos se mi můj záměr splnil a mám dítě
z Bangladéše! Chtěla jsem holčičku, podobnou té se smutnýma očima. Jmenuje
se Bobita, je jí 9 let a pochází z etnické minority Santálů. Kvůli vysoké negramotnosti
a neznalosti bengálštiny jsou Santálové

Mgr. Alena Rusová
jednatelka Samari, o. s.
www.samari.cz
Jak získáváte kontakty na děti? Podle
čeho se pro adopci
vybere konkrétní dítě?
Kontakty na děti
získávají naši bengálští spolupracovníci ze
spřátelené organizace
Bangladesh Childrens Spronsorship and
Sevices (BCSS) s učiteli jednotlivých škol
a představiteli místních komunit.
Dítě musí splňovat základní předpoklady pro absolvování školy, jako je věk
a odpovídající zdravotní stav. Důležité
také je, zda rodiče budou mít zájem dítě
v návštěvě školy podporovat. Je to jeden
ze základních předpokladů toho, zda dítě
bude mít možnost školu dokončit. Mnozí
rodiče totiž nejsou schopni docenit smysl
vzdělání.
Jak je zaručeno, že dítě skutečně dostane naše peníze?
Samari, o. s., odesílá do Bangladéše
peníze českých dárců na účet BCSS každé dva měsíce. Na rozdělení a správné
využití peněz dohlíží několik koordinátorů,
kteří pracují přímo v terénu. Společnost
Samari bude pokračovat v provádění
každoročních kontrolních cest do Bangladéše, jejichž součástí je také revize
účetnictví.

Velké smutné oči

hranic
Adopce na dálku jsou projekty,
které se – v režii různých charitativních sdružení – zaměřují na
pomoc dětem žijícím v úplné chudobě. Charitativní organizace se
snaží o zajištění vzdělání a základních životních potřeb dětí z rozvojových zemí. Adoptovat dítě na
dálku znamená sponzorovat ho
ﬁnanční částkou, která nemusí být
nikterak vysoká, ale dítěti z chudé
země zabezpečí slušný a důstojný
život na několik měsíců.

Sponzorský dar

Lidé z mnoha
vyspělých zemí
pomáhají dětem
z chudých oblastí
získávat vzdělání

vyčleňováni z majoritní bengálské společnosti. Bobita má snad šanci – chodí
do školy a učí se bengálsky a anglicky.
Její rodiče však mluví pouze santálsky,
takže jejich pracovní šance jsou velmi
malé a bez pomoci by Bobita na vzdělání asi nedosáhla.
Jsem si jistá, že můj skromný příspěvek pomáhá konkrétně. Koncerty
a ostatní charitativní „megaakce“
a sbírky mi nezaručí, že moje peníze
opravdu pomohou tam, kde je pomoci potřeba nejvíce. A může pomoci
opravdu skoro každý, náklady na vzdělání a jídlo pro jedno dítě jsou asi
500 Kč měsíčně, které nejeden z nás
utratí často bez rozmyslu za hlouposti.

Může se český rodič setkat s podporovaným dítětem?
Ano, může. Několik rodičů s námi
v Bangladéši už bylo. Cesta je to ale velmi
náročná, předtím je třeba se nechat náležitě naočkovat a po celou dobu užívat
tablety proti malárii.
Je možné, aby se dítě přestěhovalo do
ČR a žilo a vzdělávalo se zde?
U malých školáků to možné není, ale
u vysokoškolských studentů to pak už
v rámci mezinárodní spolupráce situace
umožňuje.
Jakým zemím pomáháte?
Samari, o. s., se specializuje na pomoc Bangladéši. Kromě vzdělávací pomoci zde máme program zdravotnicky potravinový a rekonstrukční. Po loňském cyklonu
Sidr jsme tam opět za peníze českých
dárců opravili tři školy. V rámci organizování
mládežnických letních brigád pomáháme
také na Ukrajině. Letos ve vinogradské
nemocnici mladí Češi zrekonstruovali čtyři
místnosti kardiologického oddělení.
Ilustrační foto PROFIMEDIA.CZ/CORBIS
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