Tento seriál Vám přináší

Každou kapkou lze změnit svět, říká Lukáš Adopce na dálku dává chudým dětem
Laube, vedoucí oddělení humanitární
v Indii šanci na lepší život
dárce mi pomohl, a tak pomoc: „Dětský vzdělávací pro- jeno večerní vzdělávání dětí
pomoci a rozvojové spolupráce Charity ČR „Můj
i já chci udělat něco pro dru- jekt mi dal sebedůvěru pokra- v oblasti Bangalore, kde se v lisCo pojmy humanitární pomoc
a rozvojová spolupráce znamenají?
Humanitární pomoc probíhá těsně po humanitární
katastrofě a může trvat 1 až 2
roky. Jejím cílem je především
stabilizovat a ulehčit situaci
místním lidem. Po ní nastupuje rozvojová fáze. Samozřejmě
tato se může spustit i bez předchozí humanitární fáze.
Kde všude ve světě se s charitním
znakem můžeme setkat?
Charitní organizace tvoří velkou celosvětovou síť
a naštěstí působí také v méně
mediálně známých oblastech
a při méně sledovaných katastrofách. Sám jsem byl mnohdy
překvapen, kde všude Charita
působí. Během svého angažmá
v Ugandě jsem narazil na její
práci i v nejzapadlejších vískách. Mimochodem, Charita
byla jedna z mála organizací
působících v severním Kivu
(Kongo) či severní Ugandě
během občanských válek.
Charita ČR pomáhá ve třech
desítkách zemí světa. Především v prioritních a rozvojových zemích české rozvojové
spolupráce, jako je Moldavsko,
Gruzie, Mongolsko a Kosovo.
Zaměřujeme se na oblast vzdělávání, na sociální služby, zdravotnictví a zemědělství. Dále
působíme v zemích s humani-
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tární potřebou – na Ukrajině,
Filipínách, v Jižním Súdánu
a v Sýrii.
Na čem dalším vaše oddělení pracuje?
Jsem hrdý na všechny naše
záměry, ale připomeňme alespoň zavádění pěstounské péče
v Moldavsku či prosazování ekologických přístupů ve
stavebnictví v Mongolsku. Z
humanitární oblasti zmíním
naši pomoc v uprchlických
táborech pro vyhnané Syřany v Jordánsku či získávání
obživy pro oběti válečného
konﬂiktu v Jižním Súdánu.
Z čeho jsou vaše záměry financovány?
Zhruba ze 60 % jsou projekty plně dotovány prostřednic-

tvím České rozvojové agentury
či Ministerstva zahraničních
věcí ČR, 30 % přispívají Evropské komise a 10 % je pokryto
ze sbírek. Bylo by skvělé, kdyby se dařilo v budoucnu získat
více prostředků od drobných
dárců v ČR. V Německu, kde
jsem studoval, rodiny běžně
pravidelně podporují domácí
či zahraniční pomoc. Důležitá
je právě ta pravidelnost, která je prvkem solidarity. Proto jsme vytvořili Klub přátel
Caritas.

hé,“ říká dnes již osmnáctiletá Jennis Renita z chudé
indické vesnice Harobele.
Základní školu absolvovala díky ﬁnanční podpoře od
svého českého dárce v projektu Adopce na dálku®
a nyní studuje na univerzitě
venkovské zemědělství. Diecézní charita Hradec Králové tento program zahájila
před 15 lety a za tuto dobu
jím prošlo už přes 5000 dětí.
Otec dívky je chudý venkovský rolník, rodina bydlí v domku z bláta a cihel s doškovou
střechou. „Doma je nás pět.
Do školy to bylo daleko, přesto
jsme všichni chtěli studovat,
abychom se v životě měli líp,“
vypráví Jennis a děkuje za

čovat ve studiu a poskytl mi vše
potřebné – učebnice, uniformu
a školné. Jsem velmi vděčná svému dárci. Bez něj bych
vůbec neměla šanci dosáhnout
vyššího vzdělání.“
Diecézní charita provozuje
s partnery v Indii další rozvojové projekty v oblasti vzdělávání, výstavby bydlení a podpory zemědělství. Například
v regionu Belgaum se s pomocí
českých dárců podařilo postavit internátní školu pro dívky a chlapce v Manchhe nebo
zprovoznit školní autobus pro
děti ze vzdálené vsi Mansapur.
Pokračuje také výstavba domků pro chudé. Za 10 let jich byla
postavena už více než stovka.
Letos v červnu bylo zahá-

topadu rozběhnou také kvaliﬁkační kurzy pro nezaměstnané
v oboru krejčí, opravář mobilů a řidič z povolání. Ročně
jimi projde 130 mladých lidí
a během studia získají smlouvu
s organizací, kde budou po získání certiﬁkátu pracovat. Jarní
kurz pro švadleny v průmyslovém školicím centru v Maramu
v oblasti Senapati absolvovaly
zase dívky, které nedokončily
školu nebo měly jen minimální
vzdělání. Kurz se uskutečnil se
Společností Dona Boska.
Kromě prostředků od dárců
byly rozvojové projekty podpořeny také z Tříkrálové sbírky.
Více na facebooku adopce.
dchhk.cz a www.hk.caritas.cz.
Jana Karasová

A dá se těmito drobnými „kapkami v moři“ změnit svět k lepšímu?
Každou kapkou lze změnit
svět. Kdybychom si to nemysleli, tak tuto práci neděláme.
Jan Oulík
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