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P Ř Í LO H A P R O D Ě T I Z E K VÁ D O R U

Ekvádor
– chudá země
v Jižní Americe

Ve Ventanas
musí mnoho lidí
žít ve slumech

Ekvádor (oficiálně Ekvádorská republika) patří mezi menší státy Jižní Ameriky.
Přesto jeho území tvoří více než trojnásobek
rozlohy České republiky – při jen mírně vyšším počtu obyvatel (přibližně 13 milionů).
Hlavní město se jmenuje Quito a leží velmi
vysoko v horách (cca 3 000 m n. m.). Zemí
prochází rovník, podle něj dostala i jméno
(„ecuador“ je španělsky „rovník“).
Krajinu této země lze rozdělit na tři poměrně odlišná území: nížinné oblasti na pobřeží a na jihu s typickým tropickým podnebím, horské zóny na severu a ve střední části
země a deštný prales na východě, kam už zasahuje Amazonská nížina.
Země má poměrně pohnuté dějiny. Původní indiánské území si nejprve podmanili
Inkové, kteří sem expandovali ze sousedního
Peru. Již v roce 1534 je vystřídali Španělé,
jejichž nadvláda zde trvala téměř tři století.
V roce 1822 získal Ekvádor nezávislost na
Španělsku a o osm let později se stal samostatným státem. Ve druhé polovině 20. století se projevila politická destabilizace a vystřídalo se tu několik vojenských i civilních
vlád. V současné době je země politicky stabilní a stojí jako prezidentská republika na
demokratických základech.
Ekvádor se vždy řadil mezi chudé státy
Jižní Ameriky a lepší situaci nepřineslo ani
nalezení ropy v 70. letech, které sice přineslo
částečný hospodářský růst a zlepšení situace
ve městech, ale celkově země výrazně hospodářsky neposílila. Platí se zde americkými
dolary, které před několika lety vystřídaly původní měnu sucre.

Ventanas je město, které leží v pobřežním regionu jihoamerického státu Ekvádor,
přibližně uprostřed provincie Los Rios. Žije zde zhruba čtyřicet tisíc obyvatel, čímž
se toto město řadí spíše mezi menší sídla.
Ekonomika provincie je z velké části založena na zemědělství, pěstuje se tu především rýže a banány, dále také kukuřice a kávovník. Tento region se řadí k nejchudším
v celé oblasti, protože práce v zemědělství je
těžká a špatně placená.
Časté jsou zde povodně – zejména v období dešťů od listopadu do dubna. Tři čtvrtiny zdejších obyvatel se živí prací na poli
(především muži), turismem a drobným obchodem.
Muži, kteří pracují na banánovníkových plantážích, vydělají týdně kolem 33
amerických dolarů. Zedník, pokud má zakázku, dostává zhruba 60 USD týdně (pokud zakázku nemá, chybí i příjem). Tato
částka musí zabezpečit většinou nejméně
pětičlennou rodinu. Nájem domku ve městě
přitom stojí kolem stovky amerických dolarů.
Mnoho nejchudších rodin musí kvůli tomu žít ve slumech v bažinaté oblasti v dřevěných domcích na kůlech, kde jsou nájmy
nejnižší a pohybují se kolem 20 USD měsíčně. Přitom cena potravin je srovnatelná s cenami u nás. Jen benzín (a tím i doprava) je
výrazně levnější než u nás.
Kupodivu je tu málo bezdomovců
a žebráků. Lidé se snaží nějak se uživit. Sice
bídně, ale alespoň nějak…

Ventanas

Mapa Ecuadoru s vyznačením města
Ventanas a snímek ze zdejšího
slumu v bažinaté oblasti.

Co Evropana v Ekvádoru zřejmě překvapí
 Velké teplo. Střídají se tu jen dvě roční ob-

líbenějšími svátky jsou Popeleční středa
mi a občas i jinými druhy masa. V horách  Dobře zásobené obchody. I v malém měsa Květná neděle. To kostely doslova prasmůžete zkusit indiánskou delikatesu „cuy“
dobí – období dešťů (listopad až duben),
tě, jako je Ventanas, není v podstatě prokají ve švech.
(pečené morče).
kdy často v noci prší, ale přes den je slublém cokoli sehnat. Potraviny, léky, oblenečno. Teplota ve dne je kolem 30 o C,  Všudypřítomné mříže. Najdou se nejen
čení, různé věci do domácnosti… Ceny  Autobusová doprava. Autobusy tvoří pájsou v přepočtu podobné těm našim. A tak
v noci neklesá pod 20 o C. V období sucha
na všech oknech v přízemí a často i v prvteř veškeré dopravy v Ekvádoru (železnice
zboží pro většinu místních zůstává nedoním patře, ale i na dveřích. Jsou jimi vytu téměř neexistují). Jezdí často a jsou (pro
(květen až říjen) skoro neprší, je slunečno
stupné.
a teplota je zhruba o pět stupňů nižší než
bavené všechny obchody. V některých
Evropana) levné. Jízdní řád sice neexistus dražším zbožím (např. mobilními tele-  Plné kostely. Zhruba tři čtvrtiny obyvatel
je a zastávky jsou víceméně symbolické,
v období dešťů.
fony) vás dokonce přes mříže obsluhují.
nicméně autobus vám na mávnutí zastaví
se hlásí ke katolické církvi. Pravidelně na
 Jídelníček. Základem většiny jídel je kuDůvod je jednoduchý – opakované krákdekoli.
bohoslužby chodí samozřejmě méně liře. Můžete ho dostat s rýží nebo s brambodeže.
dí, přesto jsou kostely zaplněné. Nejobry. Tento „evergreen“ je doplňován ryba-

Nadace má nový projekt: chce postavit školu
Jak je obvyklé u rozvojových projektů,
jedním z pilířů podpory dětí je financování
jejich vzdělávání. Nejinak je tomu u Nadace
Fu Shen Fu. V Ekvádoru se sice neplatí klasické školné, ale jinak veškeré náklady jdou
na vrub rodičů – v tomto případě na vrub nadace.
Po zkušenostech s úrovní ekvádorského školství se tato investice nejeví jako příliš
efektivní, protože děti se toho v běžných (tj.

státních) školách mnoho nenaučí. Proto členové Nadace vytvořili nový projekt – vlastní
školu. Ukázalo se totiž, že to bude mnohem
efektivnější a ve výsledku i levnější.
V současné době se vytváří projektová dokumentace (na obrázku studie celého
komplexu), je zamluvený pozemek, a pokud
dobře dopadne jedna benefiční akce v USA,
mělo by v červnu dojít k jeho zakoupení a brzy k zahájení stavby.

DOBROVOLNÍK JE,
Jedna z možných definic by mohla znít, že
dobrovolnictví je nezištná služba ve prospěch druhých. Forem takové služby je bezpočet. Někdo pomáhá ve farnosti, jiný v hospici a někdo vyjede za dobrovolnou službou
do zahraničí. Možností je celá řada. Také
Nadace Fu Shen Fu přijímá dobrovolníky na
šest až dvanáct měsíců. Již zde bylo několik
Poláků, jeden Slovák a jeden Japonec.

K DY Ž …

 organizuje volnočasové aktivity pro děti  angažovanost – je důležité, aby člověk,
a mládež (různé kroužky)
 pomáhá dětem při psaní domácích úkolů
 poskytuje prostřednictvím návštěv pomoc
dětem, které nemohou chodit do školy,
pomáhá jim při učení
 pravidelně a systematicky navštěvuje chudé rodiny, které jsou v péči nadace
 organizačně se podílí na projektu Adopce
na dálku

Co zde dobrovolník dělá?
Co se od dobrovolníka očekává?
 pomáhá při zajišťování teplých obědů pro
děti a mládež z chudých rodin
 základní znalost španělštiny

který sem přijíždí, skutečně chtěl pomáhat
 nápaditost – každý nový nápad je velmi
cenný
 být k dispozici – vzhledem ke specifičnosti práce se nedá vždy předem naplánovat,
kdy a co budeme dělat
 přizpůsobivost – hodně pomůže, když se
člověk umí rychle orientovat v nových situacích
 nezištnost – jediná odměna, kterou je
možné očekávat, je vděčnost lidí, kterým
pomáháme

Co Nadace dobrovolníkům zajišťuje?

 ubytování v jedno nebo dvoulůžkových
pokojích s koupelnou a WC

 celodenní stravu
 internet
 možnost částečné úhrady cestovních nákladů (v závislosti na délce pobytu)

 kurz španělštiny

Další informace najdete
na www.fundacion-fushenfu-ecu.org
v sekci Dobrovolnictví.

