ZPRAVA O CINNOST!ZA ROKaOL4
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tf, ojirxuo - projekt
napomoc
chudým
dětem
v |ndii

Pos|ánímprojektu Adopce na dá|ku@je podpora vzdě|ánídětí
z nejchudších
indickýchrodin,anižby muse|yopustitsvé rodinné
projektuv ČR
a ku|turní
zázemí.
V praxíprobíhátak,žese koordínátor
snažívyh|edatco nejvícedárců,kteří by by|íochotni podporovat
chudédítěz Indieročnífinanční
částkou5000 Kč.Jde o závazekna
dobuminimá|ně
1roku.
DiecézníkatoIickácharita Hradec Krá|ové(dá|e jen DCH HK)
zahájiIatento projektv roce 2000 ve spo|uprácis indickoudiecézí
Be|gaumve státě Karnataka.V roce 2005 by| projektrozšířen
do
indickéarcídiecéze
Banga|ore.Partneryprojektujsou arcibiskup
Most. Rev. Dr. BernardMoras z Bangalore,biskupMost. Rev. Dr.
Peter Machado z Belgauma od roku 2010 biskupMost. Rev. Dr.
DerekFernandesz Karwaru.
lndickéděti podporovonév projektuAdopce no dólku@no školníbesídce

jsou v |ndii rea|izovány
V rámci projektuAdopce na dá|ku@
také návaznéhumanitárníprojektyzaměřenéna pooporu
vzdě|ání,
výstavbubyd|ení
a zemědě|ských
aktivitv chudýchob|astechIndie.

čltulvosr
V RocE2oL4
podpoředárcůby|ok31'.12.2oL4do projektuAdopce na dá|ku@
Díkyfinanční
zapojeno2230 chudýchindíclcých
dětí.Během
podpora423 indickýchžákůa studentůzapojenýchdo programu.Důvodemukončenípodpory
roku201.4by|aukončena
by|o
jejich studia nebo rodinnédůvody.Nově by|ozapojeno171 dětí.Do Adopce na dá|ku@
završení
se zapojujíjak jednotlivci,
tak rodiny,studentí,
ško|y,
různáspo|ečenství
|ídíako|ektivy
jižpřes55oodětí.
zaměstnanců.
od roku20OOprojektemproš|o
Příspěvky
dárcůby|ypoužity
na úhradunák|adů
spojených
se ško|nídocházkou
konkrétních
dětízchudýchindíckých
rodin- tj. na
pomůcky,ško|né,
ško|ní
ško|ní
brašnua uniformu,stravu,dětskýprázdninoý tábor a v případěpotřeby i na cestovníýdaje
Z příspěvku
by|ytakéuhrazenydárkyk Vánocůma v rámciprázdninového
tábora.
V roce 201'4se na něko|ikarůzných
místechkonalyprázdninové
jazycích'
tábory pro děti,kteréprobíha|y
v místních
H|avní
důrazby|k|adenna tématarozvíjejt(
jich aktivněúčastni|i'
osobnost.Dětiidobrovo|nícíse
Kroměpředško|áků,ŽákŮ
a studentův Indiidárci podpoři|i2 indické
studentkymedicíny,
kteréstudujínaLékařské
faku|tě
v HradciKrá|ové.

PRoPAGACE
A sPoLUPRÁCE
sE sTUDENTY
V ČR
Pro veřejnost,ško|ya organizacenabízíme
v' rámci projektupřednáškya besedy na téma projektAdopce na dá|ku@
a |ndie- země kontrastů.
Nově pořádáme besedyve spo|uprácis Dobrovo|nickým
centrem DCH HK.Tématemje Adopcena
dá|ku@_pomocchudým
poskytovanésluŽbyvKrá|ovéhradeckém
|idemv |ndiiadobrovo|ná
činnostvČnkraji.V průběhuroku
projektuuspořádaIipro ško|ya veřejnost13 přednášek,
201'4zaměstnanci
přes 3O0pos|uchačů.
kterýchse zúčastni|o
Projektby|prezentovánna 3 setkáních
pro veřejnost,kterépořáda|yneziskové
jsme se v HradciKrá|ové
organízace.
Jižtradičně
zÚčastni|i
napřík|ad
Festiva|u
sociá|ních
s|užeb,,Poznejme
se navzájem,,
včervnua takéfestiva|u,,Setkánínárodů,.v
|istopadu,
kde
se návštěvníci
mohouseznámits lídmiz rŮznýchzemíaku|tur,kteřížijí,
pracujíanebo
studujívKrá|ovéhradeckém
kraji.
V roce 2014 abso|vova|o
praxi5 studentů
v projektuAdopcena dá|ku@
VŠ,kteříse podrobněseznámi|is projektema pomáha|i
v adminístrativě
s nímspojené.
Studentí
by|itakéinformováni
o projektechDcH HK v ob|astisociá|ních
a zdravotních
s|užeb
pro občanyKrá|ovéhradeckého
projektu
kraje.V
Adopcena dá|ku@
vykona|o
svoupraxijižce|kem52 studentů.
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