Veřejná sbírka

Skutečná pomoc v roce 2009

V Angole i Etiopii se děti často učí ve školách z hlíny
a místo židlí sedí na kamenech nebo kusu dřeva.

I s pomocí českých dárců jsme v Angole a Etiopii postavili
téměř dvacet škol a chceme pokračovat i v roce 2010.

Slavnostní otevření školy v Assore, která
vznikla díky podpoře českých skautů.

Vážení přátelé,
rádi bychom Vám přiblížili komu a jak jsme díky podpoře dárců sbírky www.skutecnapomoc.cz mohli pomoci v roce 2009 a kam bude naše společná pomoc směřovat v roce 2010.

I díky dárcům z Čech může 3 000 dětí v Angole chodit do školy!
V Angole po dlouhodobé válce stále není dost škol ani učitelů a do školy proto chodí přibližně polovina všech
dětí. Často se musí učit pod stromem, protože v jejich okolí prostě neexistuje škola. A pokud existuje, děti se
učí na tři směny a v třídě jich bývá kolem padesáti.
Proto Člověk v tísni před třemi lety postupně započal v odlehlém okrese Cuemba výstavbu devíti nových škol
pro 3 000 dětí. Díky příspěvkům jednotlivých příznivců sbírky Skutečná pomoc se nám na podzim roku 2009
podařilo školy dokončit a předat učitelům a dětem. Vaše dary se při stavbě spojily s prostředky věnovanými
na tento účel českou vládou a Dětským fondem OSN.
Do práce se snažíme co nejvíce zapojit samotné komunity tak, aby škola byla především jejich a cítili odpovědnost za její provoz. Místní lidé se podílejí i na stavbě a získávají tak kvalifikaci a příležitost k výdělku.Díky
stavbě škol získalo práci přes 200 lidí.
Postavit školu ale v Angole nestačí. Učitelů je velký nedostatek a tak často učí i lidé, kteří sotva dokončili
základní školu. Pro učitele proto pořádáme dlouhodobé kurzy distančního studia. Mohou si doplnit vzdělání
a získat pedagogické minimum.

V etiopské Lante už nesedí děti ve škole na zemi
Ve vesnici Lante u města Arba Minch v jižní Etiopii jsme již v roce 2006 postavili základní školu pro 200 dětí.
Postavená škola sloužila žákům 1. až 4. třídy. Rodiče se po dvou letech rozhodli svépomocí rozšířit školu
o 5. a 6. ročník. Nová škola byla postavena z tradičních materiálů (hlína a dřevo) a komunita neměla peníze
na zakoupení potřebného nábytku, takže děti seděly při výuce na zemi nebo na kamenech. Díky příspěvkům
dárců Skutečné pomoci jsme pro školu mohli nechat vyrobit 100 židlí, 50 lavic a 2 tabule.
Pokud bude letos podpora dárců Skutečné pomoci alespoň na takové úrovni, jako byla loni, začneme v roce
2010 podporovat v Etiopii i střední školu pro sirotky, kterou navštěvuje 180 dětí. Získávají zde nejen kvalitní
vzdělání, ale i další dovednosti v truhlářských kurzech nebo v kurzech vaření a šití. Část z nich navíc získala
ubytování v internátu postaveném Člověkem v tísni.

Pomáháme dětem a jejich matkám v Namibii
V Namibii je každý pátý člověk zasažen virem HIV. Člověk v tísni zde již
šestým rokem pracuje v chudinských čtvrtích. Soustřeďujeme se převážně na prevenci nemoci AIDS.
V roce 2009 jsme i díky sbírce Skutečná pomoc pomáhali 60 HIV pozitivním ženám, které byly těhotné nebo již porodily. I nemocné matce
se totiž při dodržení léčby může narodit zdravé dítě. Abychom zabránili přenosu viru HIV na potomka při kojení, distribuujeme pro děti
nemocných matek náhradní kojeneckou stravu. Matkám poskytujeme sociální asistenci a celkově zvyšujeme úroveň péče ve vybraných
zdravotnických zařízeních. Doufáme, že díky podpoře dárců Skutečné
pomoci budeme schopni v roce 2010 poskytnout podobnou pomoc
stovce matek s dětmi.

V Kambodži pokračuje podpora porodnických center
Každé desáté dítě v provincii Takeo nepřežije porod nebo zemře brzy
po narození. Porodnice totiž nemají elektrickou energii a zdroje pitné
vody, porodním asistentkám chybí vybavení léky a nástroji a také dostatečné vzdělání.
Člověk v tísni od září 2008 pomáhá zlepšit podmínky v 28 zdravotních
centrech na jihu země. Tato centra pokrývají zhruba 500 vesnic. Postupně jsme všechny centra vybavili základními porodnickými nástroji
a díky dárcům sbírky Skutečná pomoc a dotaci českého státu jsme
centra vybavili přívodem vody a solárními panely, které jim zabezpečují
přívod elektřiny.
Česká porodní expertka poskytuje svým místním kolegyním školení
a celkově zvyšuje jejich kvalifikaci. Naše práce bude pokračovat i v roce
2010 a pokud získáme v Čechách dostatek finančních prostředků, rozšíříme naši pomoc na další centra.
Ještě jednou děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli pomáhat
s námi a podporují sbírku www.skutecnapomoc.cz.
S úctou,

Anně Marie Vries je 27 let. Žije v chudinském slumu na jihu
Namibie a je HIV pozitivní. V lednu 2009 se jí narodila dcera
Ndapewa. V únoru ale Anna Marie onemocněla a chřipka,
ze které by se zdravý člověk vzpamatoval po pár dnech, u ní
trvala několik týdnů. Z důvodu špatného zdravotního stavu
ztratila mléko a musela přestat kojit.
Na popud sousedů navštívila Annu Marii naše pracovnice,
která jí zajistila základní lékařské ošetření a sociální péči.
Pro dítě jsme zajistili náhradní kojeneckou stravu. Proměnu,
která se udála s matkou i dítětem, nejlépe ilustrují obě fotografie. První je z února a druhá z července 2009.

Šimon Pánek
ředitel společnosti Člověk v tísni

Štastná Saelong porodila v jednom z 28
center, ve kterých jsme díky českým
dárcům zlepšili zdravotní péči.

Česká porodní expertka Hanka při předávce nového
vybavení pro místní zdravotnické centrum v Takeu.
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Díky pomoci z Čech se daří zachraňovat životy
matek i jejich dětí, které se rodí zdravé.

e-mail: sp@clovekvtisni.cz

www.skutecnapomoc.cz

