Poděkování za podporu v roce 2010
Skutečná pomoc
Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši dosavadní podporu sbírky Skutečná pomoc. Posíláme Vám potvrzení
pro finanční úřad, abyste si o Vaše dary mohli snížit daňový základ. Také bychom Vám rádi
tímto dopisem přiblížili, jak jsme Vaše příspěvky použili v roce 2010. Pro více informací
o naší společné pomoci navštivte prosím stránky www.skutecnapomoc.cz.

V KAMBODŽI POKRAČUJE PODPORA 42 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 I díky Vašim příspěvkům do sbírky Skutečná Pomoc pomáhá situaci změnit.
Díky dárcům Skutečné pomoci a podpoře firmy Zátiší Group zlepšujeme podmínky
ve 42 zdravotních centrech na jihu země. Tato centra pokrývají zhruba 500 vesnic.
Postupně jsme je vybavili základními porodnickými nástroji a zavedli do nich pitnou
vodu. Na střechu center jsme umístili solární panely, které jim zabezpečují přívod elektřiny. Česká porodní expertka Hana Šilarová poskytuje svým místním kolegyním školení
a celkově zvyšuje jejich kvalifikaci. Naše práce bude pokračovat i v roce 2011, a pokud
získáme v Čechách dostatek finančních prostředků, rozšíříme naši pomoc na další centra.

KOJENÍ JE V KAMBODŽI ZAKÁZÁNO
Mnoho dětí umírá při porodu jenom proto, že se jim nedostane kvalifikované péče. Ženy
rodí doma za pomoci porodních bab, které sice zvládnou běžný porod, ale neumí řešit
porodní komplikace. Tradiční porodní báby navíc mnohdy šíří mezi maminkami pověry,
které jsou příčinami zbytečných úmrtí dětí. Jako například ta, že první tři dny žena nemá
kojit, protože mateřské mléko je v té době jedovaté.
Tradiční porodní techniky také nejsou bezpečné. Porodní báby odřezávají pupečník běžným nožem bez předešlé sterilizace. Ránu pak dezinfikují pavoučími sítěmi a zámotky
různého hmyzu. Dětem se rána obvykle zanítí a může dojít i k rozsáhlým infekcím. Proto
se kromě vybavení středisek soustřeďujeme i na proškolení zdravotních sester a působíme i v jednotlivých vesnicích, kde pořádáme osvětová školení pro budoucí maminky.

SKUTEČNÁ POMOC POPRVÉ V MOLDAVSKU
V roce 2010 jsme začali pracovat v nejchudší zemi Evropy – Moldavsku. Pomáháme
například 30 postiženým dětem na školách ve vesnicích Otaci a Flocoasa. V Moldavsku
na venkově se dětem s různými typy postižení často nedostává podpory nutné k tomu,
aby se mohly účastnit vyučování. Pomáháme proto školit dobrovolníky, kteří s nimi
pracují a vybavili jsme částečně i volnočasový klub, kde mohou rozvíjet své dovednosti.
Začínáme i s pomocí starým opuštěným lidem a dalšími aktivitami.

I DÍKY VÁM POMÁHÁME SIROTKŮM V ETIOPII
V roce 2005 Člověk v tísni vybudoval v Awasse internátní školu pro sirotky. Škola má
8 tříd, laboratoř, knihovnu a administrativní budovu a navštěvuje ji 687 žáků. Díky sbírce
Skutečná pomoc a Vašim darům se Člověk v tísni podílí na pomoci pro 80 žáků-sirotků,
kteří ztratili jednoho nebo oba rodiče. Podporujeme je prostřednictvím místní organizace
Shiny Day, kterou Člověk v tísni pomohl založit. Podle jména organizace děti nazývají také
celou školu Shiny Day, což v překladu znamená „prosluněný den“.
Všem osmdesáti dětem kromě možnosti studia na střední škole poskytujeme lékařskou
péči a dostávají ve škole najíst. K dispozici tu pro ně jsou dva sociální pracovníci, kteří jim
pomáhají s psychickými a společenskými problémy. Částečně jim tak nahrazují chybějící
rodiče. Část dětí bydlí v budově, kterou jsme postavili. Internátní škola potřebuje dlouhodobou podporu. Proto jsou nesmírně důležité Vaše pravidelné příspěvky, které nám letos
umožnily pomoci vybraným dětem a díky kterým jsme se mohli zavázat k pokračování
pomoci i v roce 2011.

VAŠE DARY POMÁHAJÍ V NAMIBII
V zemi Namibii působíme od roku 2003 a zaměřujeme se na prevenci přenosu viru HIV
z matky na dítě a na podporu žen postižených HIV/AIDS. Téměř 20 procent obyvatel
Namibie je bohužel HIV pozitivních. Člověk v tísni poskytuje podporu HIV pozitivním matkám. Její součástí je psychosociální poradenství, vzdělávací aktivity a materiální podpora, která je jim poskytována v podobě dětské kojenecké výživy nakoupené za peníze
českých dárců. Do programu pomoci jsme zapojili 128 matek s dětmi, kterým jsme mohli
na místě tuto výživu nakoupit a zabránit tak riziku přenosu viru HIV při kojení. Program
v průběhu roku převzala naše nástupnická organizace NAMPIN.
V roce 2004 založil Člověk v tísni chráněnou dílnu, která zaměstnává ženy postižené
HIV/AIDS. Vloni se dílnu podařilo osamostatnit a položit tak základy její dlouhodobé
udržitelnosti – stala se z ní nezávislá namibijská organizace Karas Huisen Crafts. Ženy
v dílně i nadále vyrábějí umělecké rukodělné výrobky, které jsou prodávány na místním
trhu či dováženy do ČR. Příjmy z prodeje jsou investovány zpět do chodu dílny. I když tato
dílna zaměstnává jen 20 – 40 lidí, je největším zaměstnavatelem v chudinském slamu,
kde jsou téměř všichni bez práce.
Ještě jednou děkujeme za Vaši podporu! Jen díky dárcům, jako jste Vy, získávají
každý den konkrétní lidé pomoc prostřednictvím organizace Člověk v tísni. Doufáme,
že se na Vaši trvalou podporu budeme moci spolehnout i v roce 2011.
S úctou,

Šimon Pánek
ředitel společnosti Člověk v tísni
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