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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

Není adopce jako adopce...
Projekt s názvem Adopce na dálku už asi
většina lidí zná. Spočívá v tom, že člověk
zaplatí určitou částku, za kterou pak konkrétní dítě v málo rozvinutých zemích
Asie, Afriky či Jižní Ameriky dostává podporu formou stravy, školného, zdravotní
péče, oblečení a podobně. Tím se dárce
stává pro dítě „adoptivním“ rodičem na dálku.

(1 140 Kč ročně) nebo jen jídlo (5 928 Kč
ročně).
Snadnější možnost komunikace s dítětem. Ke kontaktům mezi dítětem a dárcem se
zde prioritně využívá služba Skype. Dítě tedy
můžete nejen slyšet, ale také vidět téměř naživo. Pokud neumíte španělsky, nevadí. Rozhovoru je vždy přítomen někdo z dobrovolníků, který plní službu tlumočníka.

Takový projekt funguje i pro chudé děti
z ekvádorského Ventanas. Pro dárce je připraveno několik „vychytávek“:

Možnost návštěvy. Není velký problém
domluvit si s P. Janem Koczym návštěvu, nějakou dobu tu třeba pobýt a poznat vše na
vlastní oči.

Šance i pro ty, kteří mají „hlouběji do
kapsy“. Adopce dítěte na rok stojí při dnešním kurzu dolaru vůči koruně 7 752 Kč (408
USD). Tato částka zahrnuje každodenní teplý
oběd v jídelně nadace, zdravotní péči a veškeré výdaje spojené se školou. Můžete se ale
rozhodnout sponzorovat dítěti jen zdravotní
péči (684 Kč ročně) nebo jen školní výdaje

Na stránkách nadace
(www.fundacion-fushenfu-ecu.org)
najdete další informace včetně seznamu
dětí zapojených
do tohoto podpůrného programu.

První čeští dobrovolníci ve Ventanas
tím to vzniklo. Rok je dost dlouhá doba na to,
aby člověk nejen někde pobyl, ale aby tam
také s něčím pomohl.
P. K.: Prvotním impulzem pro mě byla
Anežka, která chtěla jet na rok pomáhat do
Afriky. To ale nevyšlo. Pak přijela naše kamarádka Lidka, která v Ekvádoru pátrala po
stopách svého zemřelého strýce a při té příležitosti navštívila zařízení Nadace Fu Shen
Fu. Po příjezdu uspořádala v naší farnosti beNa konci února přijeli do Ventanas první sedu, která nás zaujala. Následně jsme se s
čeští dobrovolníci ANEŽKA KUBENKOVÁ P. Janem setkali v TV Noe a už napevno se
(22 let) a PATRIK KIKTA (21 let), aby zde domluvili.
strávili celý jeden rok službou v Nadaci Fu
Shen Fu. Při této příležitosti jsme jim položi-  Jak jste se připravovali na to, že rok stráli několik otázek.
víte jinou prací, s jinými lidmi, v jiném kulturním prostředí?
A. K.: Protože jsme první dobrovolníci
 Proč ses rozhodl/a věnovat jeden rok
z České republiky, kteří sem přijíždějí, bysvého života této práci?
A. K.: Moc jsem toužila jet někam jako la naše příprava celkem dobrodružná. Nedobrovolnice. Nejprve jsem uvažovala o Af- bylo moc od koho čerpat zkušenosti. Prošli
rice. Částečně i kvůli tomu jsem vystudova- jsme několikerým očkováním, bylo potřela bakalářský obor záchranářství. Díky naší ba sehnat vízum, což by samo o sobě vykamarádce jsme vešli v kontakt s P. Janem a dalo na napínavou povídku (v ČR totiž není

ekvádorská ambasáda), ale s dobrým koncem.
P. K.: U nás ve Frenštátě jsme se už nějakou dobu podíleli na různých akcích pro děti. Ale hlavní příprava se týkala hlavně „technického“ zajištění našeho pobytu – opatřit
letenky, víza a hlavně sehnat na to vše peníze.



Když člověk někam přijíždí na delší dobu, přiváží si určitá očekávání. Co předpokládáš, že bude náplní tohoto roku?
A. K.: Jela jsem sem s tím, že náplní práce bude hlavně práce pro zdejší děti. Také
bych ráda zužitkovala své znalosti ze zdravotní školy. A do třetice – chci se naučit pořádně španělsky.
P. K.: Nejvíce času asi budeme věnovat
vytváření programu pro děti. S tím též souvisí
znalost jazyka, která zatím není příliš velká.
Chtěl bych se podílet na rozvoji toho všeho,
co je náplní činnosti nadace, abych si po tom
roce mohl říci: stálo to za to.

V E N TA N A S , 9. 4. 2012, 19.16
45. den pobytu, 32 °C cho, obchody i stánky byly zavřeny a ulice
se vyprázdnily. My jsme se účastnili všech
bohoslužeb a můžeme svědomitě napsat:
Naši milí v České republice!
Velikonoční svátky nás duchovně na- chybí nám varhany. Na to, jak měli rozlaplnily, radostně naladily a dobrotami zasyti- děnou kytaru, hráli dost odvážně a se zpěly. Tak nějak tomu všemu však scházel klid. vem to bylo obdobně. Vše umocnila opravMístní lid zde doslova žije hlukem. Obchod du hlasitá reprodukce, takže nad výsledkem
s reprobednami naproti reklamuje svou na- se těžko přivíraly oči. Ale radost ze Zmrtbídku živou ukázkou, a tak zde o „hudbu“ výchvstalého Krista nám to nevzalo, takže
máme postaráno. Svátky nesvátky, neděle vše v pořádku.
Zážitkem nám byla páteční křížová
nebo všední den – zkrátka byznys je byznys, a tak nám to pod okny hraje od rána cesta. Tříhodinové procesí v poledním tropickém slunci nás dost vyčerpalo. Velkou
do večera.
Musíme ale zmínit, že na Velký pátek službu nám prokázal deštník, který celou
tomu bylo zcela jinak. Ve městě nastalo ti- cestu poskytoval stín. Bez něho bychom

to těžko zvládli. Upřímně máme radost, že
jsme vydrželi do konce. Tušit, jaké to bude,
kdo ví, jak bychom se rozhodli. Zajímavým
zpestřením páteční bohoslužby byla divadelní scénka o ukřižování Ježíše Krista.
Ke Květné neděli ještě zmíníme, že namísto kočiček se světí luční kvítí a vchody
kostelů zde lidé zdobí palmovým listím.
Moc pěkné.
V pondělí minulého týdne jsme dětem
přes dataprojektor pustili Kocoura v botách.
Tak úžasný klid nezavládl snad za celý měsíc. Asi nakoupíme hodně pohádek… A obrovský jásot se rozhostil po jídelně, když
se děti dozvěděly, že v pátek půjdeme do

Jeden dárek navíc pro Nadaci P. Koczyho
Na podzim roku 2010 se několik lidí
z farnosti Praha-Čakovice rozhodlo, že podpoří nadaci P. Jana Koczyho. Šance se naskytla v adventu, kdy o nedělích probíhaly
na náměstí u kostela trhy. Farníci tedy vyrobili malé papírové andělíčky se jmény konkrétních dětí a částkou, za niž je možné dítě
podpořit a tím mu vlastně dát „vánoční dárek“ na dálku. Andělíček se pak mohl stát ozdobou vánočního stromku a připomínat „jeden dárek navíc“ dítěti v Ekvádoru. Akce se
setkala s dobrým ohlasem, celkem se v tomto prvním ročníku podařilo „vyandělíčkovat“
54 862 Kč.
O rok později – v adventu 2011 – se již
tento projekt podařilo rozšířit do dalších farností v Praze, kolem Prahy a na Brněnsku.
Nezůstalo jen u andělíčků, ale konaly se tře- I papírový andělíček může pomoci…

ba i benefiční koncerty. Též výtěžek Tříkrálové sbírky pořadatelská farnost věnovala na
tento účel. Výsledek předčil očekávání: vybralo se celkem 144 951 Kč.
A jaký bude třetí ročník? To záleží na
mnoha ochotných lidech, kteří se, jak věříme, objeví v pravý čas. Není na tom nic těžkého – vyrobit papírového andělíčka dokáže každý, propagační materiál – především
fotky a další informace je možné si vyžádat
u pořadatele na e-mailu farnostcakovice@
centrum.cz.

bazénu. Fantastické! Děti byly jak v jiném
světě, bavily se naprosto všechny - jak ty
nejmenší, tak i ty starší. Také pro nás to byl
úžasný zážitek, vidět je tak spokojené, šťastné a vysmáté.
Mnoho lidí se nás ptá, zda jsme zde
spokojeni. Odpovídáme: ano. Věříme, že
pomáháme přesně tam, kde nás Bůh potřebuje, a to je opravdu krásný pocit. Těžkosti,
které zde máme, např. horko, nemoci, jiná
mentalita, s jeho pomocí zdárně překonáváme.
Hasta luego – na shledanou.
ANEŽKA a PATRIK

NADACE FU SHEN FU
– P. Jan Koczy SVD –
Ventanas (Ecuador)

www.fundacion-fushenfu-ecu.org
Kontakt v České republice:
P. Pavel Budský,
farnost Praha-Čakovice

www.farnostcakovice.cz
e-mail:

farnostcakovice@centrum.cz
tel.: 731 626 033
Bankovní spojení: 133542110/0300
Variabilní symbol: 333
Potvrzení pro daňové účely
si můžete vyžádat na výše
uvedených kontaktech.

