
ZPRAVA O CINNOST! ZA ROKaOL4

H tDopc! tf, ojirxuo - projekt na pomoc chudým dětem v |ndii
Pos|áním projektu Adopce na dá|ku@ je podpora vzdě|ání dětí
z nejchudších indických rodin, aniž by muse|y opust it  své rodinné
a ku|turní zázemí. V praxí probíhá tak, že se koordínátor projektu v ČR
snaží vyh|edat co nejvíce dárců, kteří by by|í ochotni podporovat
chudé dítě z Indie roční finanční částkou 5000 Kč. Jde o závazek na
dobu minimá|ně 1roku.

Diecézní katoIická charita Hradec Krá|ové (dá|e jen DCH HK)
zaháj iIa tento projekt v roce 2000 ve spo|upráci s indickou diecézí
Be|gaum ve státě Karnataka. V roce 2005 by| projekt rozšířen do
indické arcídiecéze Banga|ore. Partnery projektu jsou arcibiskup
Most. Rev. Dr. Bernard Moras z Bangalore, biskup Most. Rev. Dr.
Peter Machado z Belgaum a od roku 2010 biskup Most. Rev. Dr.
Derek Fernandes z Karwaru.

lndické děti podporovoné v projektu Adopce no dólku@ no školní besídce

V rámci projektu Adopce na dá|ku@ jsou v |ndi i  rea|izovány také návazné humanitární projekty zaměřené na pooporu
vzdě|ání, výstavbu byd|ení a zemědě|ských akt iv it  v chudých ob|astech Indie.

čltulvosr V RocE 2oL4
Díky finanční podpoře dárců by|o k31'.12.2oL4 do projektu Adopce na dá|ku@ zapojeno 2230 chudých indíclcých dětí. Během
roku201.4 by|a ukončena podpora 423 indických žáků a studentů zapojených do programu. Důvodem ukončenípodpory by|o
završení jejich studia nebo rodinné důvody. Nově by|o zapojeno 171 dětí. Do Adopce na dá|ku@ se zapojují jak jednotlivci,
tak rodiny, studentí, ško|y, různá spo|ečenství |ídía ko|ektivy zaměstnanců. od roku 20OO projektem proš|o již přes 55oo dětí.

Příspěvky dárců by|y použity na úhradu nák|adů spojených se ško|nídocházkou konkrétních dětíz chudých indíckých rodin - tj. na
ško|ní pomůcky, ško|né, ško|ní brašnu a uniformu, stravu, dětský prázdninoý tábor a v případě potřeby i na cestovní ýdaje
Z příspěvku by|y také uhrazeny dárky k Vánocům a v rámci prázdninového tábora.

V roce 201'4 se na něko|ika různých místech konaly prázdninové tábory pro dět i ,  které probíha|y v místních jazycích' H|avní
důraz by| k|aden na témata rozvíjejt( osobnost. Dět i idobrovo|nícíse j ich akt ivně účastni| i '

Kromě předško|áků,ŽákŮ a studentů v Indi i  dárci  podpoř i| i  2 indické studentky medicíny, které studujína Lékařské faku|tě
v Hradci Krá|ové.

PRoPAGACE A sPoLUPRÁCE sE sTUDENTY V ČR
Pro veřejnost, ško|y a organizace nabízíme v' rámci projektu přednášky a besedy na téma projekt Adopce na dá|ku@
a |ndie - země kontrastů. Nově pořádáme besedy ve spo|upráci s Dobrovo|nickým centrem DCH HK. Tématem je Adopce na
dá|ku@_pomocchudým |idem v |ndi iadobrovo|ná činnostvČn- poskytovanésluŽbyvKrá|ovéhradeckém kraj i .  V průběhu roku
201'4zaměstnanci projektu uspořádaIi  pro ško|y a veřejnost 13 přednášek, kterých se zúčastni|o přes 3O0 pos|uchačů.

Projekt by| prezentován na 3 setkáních pro veřejnost, které pořáda|y neziskové organízace. Již tradičně jsme se v Hradci Krá|ové
zÚčastni|i napřík|ad Festiva|u sociá|ních s|užeb,,Poznejme se navzájem,, včervnu a také festiva|u,,Setkánínárodů,.v |istopadu, kde
se návštěvníci mohou seznámit s lídmi z rŮzných zemía ku|tur, kteřížijí, pracujíanebo studujív Krá|ovéhradeckém kraji.

V roce 2014 abso|vova|o v projektu Adopce na dá|ku@ praxi 5 studentů VŠ, kteří se podrobně seznámi|i s projektem a pomáha|i
v adminístrat ivě s ním spojené. Studentí by|i  také informováni o projektech DcH HK v ob|ast i  sociá|ních a zdravotních s|užeb
pro občany Krá|ovéhradeckého kraje. V projektu Adopce na dá|ku@ vykona|o svou praxi j iž ce|kem 52 studentů.
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