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Úvod 
v dnešním propojeném světě nechávají katastrofy 

odehrávající se na druhém konci světa málokoho chladným. 

Populární média cíleně vyhledávají divácky nejpřitažlivější 

neštěstí, která v lidech vzbuzují projevy stavu mysli, jako je 

ohromení, lítost a soucit. Tyto pocity vedou nejen k vyšší 

sledovanosti médií, ale u některých lidí také k potřebě konat 

s cílem trpícím lidem ulevit od jejich soužení. Tu a tam se na 

obrazovkách televizí v reportážích z chudých zemí Asie, Afriky, či 

Latinské Ameriky objeví podvyživené děti s nešťastným výrazem 

ve tváři vybízejícím k pomyslnému natažení pomocné ruky. 

Mnozí z těch, kteří by rádi přidali ruku k dílu alespoň 

prostřednictvím svých financí, aby neúnosnou situaci například 

v daleké Asii pomohli řešit, však nevěří v účinek darovaných peněz 

využívaných rozvojovými organizacemi usilujícími o plošný rozvoj 

celých komunit a regionu. Dle názoru mnohých lidí by se totiž 

jejich peníze rozplynuly, aniž by přinesly viditelný výsledek. Tuto 

cílovou skupinu dárcu se úspěšně podařilo zachytit organizacím, 

které v polovině 20. století přišly s nápadem propojit jednoho 

dárce, či skupinu dárcu, s konkrétním potřebným člověkem 

v rozvojovém světě. 

Vědomí možnosti pomoci konkrétnímu člověku, který to 

nezbytně potřebuje, a možnost vidět za svými darovanými penězi 

konkrétní výsledky přesvědčilo mnohé váhavé potenciální dárce, 

kteří by jinak své peníze na charitativní účely žádné rozvojové 

organizaci nesvěřili. V pruběhu druhé poloviny 20. století získával 

tento druh pomoci v západním světě na oblibě a počátkem 90. let 

získal své stoupence díky Arcidiecézní charitě i v bývalém 

Československu. V roce 2009 dárci z celé České republiky 

pomáhají více než 30 000 dětem v rozvojových zemích Afriky a 
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Asie získat základní, střední a v některých případech vyšší 

vzdělání. 

V českých médiích lze o takzvané "Adopci na dálku" 

v souvislosti s dobročinnými neziskovými organizacemi slýchat čím 

dál častěji. Kritický pohled na charitativní činnost muže být pro 

některé lidi, kteří jsou plni ideálu, morálně nepřijatelný, ovšem 

právě kritická diskuse o projektech typu sponzorování dětí 

z rozvojových zemí je tím, co v českých podmínkách bytostně 

chybí. Česká média prezentují danou činnost neziskových 

organizací za výiučně chvályhodnou a dárci si vzájemně třesou 

pravicí. 

Jako studentu Pedagogické fakulty je mi téma vzdělání a 

jeho úlohy v životě člověka přirozeně blízké. Ke zpracování 

diplomové práce na téma sponzorování dětí z rozvojových zemí 

jsem se rozhodl poté, co jsme se společně s přáteli rozhodli jedno 

takové dítě v Kongu podpořit v jeho studiích. Krátce po rozhodnutí 

se do projektu zapojit mezi námi vznikla vášnivá diskuse 

o prospěšnosti takovéto činnosti. Diskuse to byla natolik zajímavá, 

že jsem se rozhodl ve své diplomové práci blíže prozkoumat 

pusobení českých neziskových organizací s projekty sponzorování 

dětí v rozvojových zemích v Africe a zejména pak poměr 

negativních a pozitivních dopadu těchto projektu na příjemce 

pomoci. 



8 

Hypotéza a cíl práce 

Náznaky odborné diskuse na téma sponzorování chudých 

dětí jsou v české veřejnosti zastíněny závojem přesvědčení 

o bytostné dobrotě projektu tohoto typu. Kritická diskuse se 

odehrává pouze v rovině fungování těchto projektu na území 

České republiky, kdy je v podstatě kritizováno nedostatečné 

povědomí veřejnosti o existenci těchto projektu, nedostatečná 

duvěra veřejnosti k těmto projektum, případně nespokojenost 

dárcu se službami organizace, prostřednictvím níž je "jejich" 

chudé dítě pOdporováno. Tento typ kritiky považuji za irelevantní 

z toho hlediska, že by v souvislosti s rozvojovými projekty měly 

být primárně zohledňovány zájmy příjemce pomoci a nikoliv 

nedostatečné uspokojení emocionálních potřeb dárce či 

nedostatečná propagace zprostředkovatele pomoci mezi občany 

České republiky. 

V této práci jsem si stanovil za cíl zmapovat prostředí 

českých organizací zajišťujícíCh projekty sponzorování dětí 

z rozvojových zemí v Africe, a zejména povědomí českých 

organizací o negativních dopadech jejich projektu a přístup 

k těmto dopadum) Projekty sponzorování dětí si mezi českou 

veřejností našly již stabilní místo a podporovaných dětí 

z rozvojových zemí neustále přibývá. Mou snahou je stanovit, zda 

u daných projektu v kontrastu s rozvojovými projekty s plošnou 

pusobností nepřevažují spíše negativní dopady nad jejich přínosy. 

Na základě stavu veřejné diskuse k tématu sponzorování 

dětí z rozvojových zemí jsem stanovil následující pracovní 

hypotézu: České organizace zajišťující projekty sponzorování dětí 

v afrických zemích ve svém fungování nezohledňují negativní 

dopady jejich projektu na příjemce pomoci, jejich rodiny a 

komunity, v nichž příjemci pomoci žijí. 
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v této praCl se zaměřuji na projekty působící v afrických 

zemích, neboť právě země subsaharské afriky se vyznačují 

nejvyšší úrovní chudoby a negramotnosti v celém rozvojovém 

světě. V sekci Č. 2 uvádím společné charakteristiky afrických zemí, 

které jsou pro daný region specifické. 
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Použitá metodologie a struktura práce 

Ve své diplomové práci jsem uplatnil rešeršně-kompilační 

metodu sběru informací z ruzných zdroju, analýzu shromážděných 

informací a jejich syntetické zasazení do kontextu. Uvedl jsem 

charakteristiky afrických zemí, v nichž české organizace pusobí, 

historické duvody nynějších problému, jimž v těchto zemích musí 

místní obyvatelé v současné době čelit, a zároveň duvody, jež 

vedou české organizace k zavádění rozvojových projektu právě do 

daných zemí. S pomocí statistických údaju převážně z výročních 

zpráv Světové banky jsem prezentoval srovnání zemí, v nichž 

české organizace pusobí. V rámci konceptu zahraniční spolupráce 

jsem představil roli České republiky a typy pomoci, na nichž se 

čeští občané podílejí. Významnou část mé diplomové práce jsem 

věnoval popisu českých organizací zajišťujícíCh sponzorování dětí 

z rozvojových zemí v Africe, společně se specifikami jejich 

projektu. V navazující sekci jsem uvedl v současné době známé 

negativní dopady projektu typu sponzorování dětí, o nichž jsem 

čerpal informace převážně z odborných diskusí na zahraničních 

internetových portálech věnujících se problematice rozvojové 

spolupráce. Tyto poznatky jsem konfrontoval s vyjádřeními 

pracovníku českých organizací získanými pomocí dotazníkového 

šetření. V závěrečné části jsem uvedl výsledky provedené analýzy 

přístupu českých organizací k negativním dopadum jejich 

projektu. 



II 

1. Úvod do problematiky 

Sponzorování dětí z rozvojových zemí je alternativou 

k darování určité částky peněz humanitárním organizacím, které 

mají za cíl pomoci v rozvoji komunit, regionu, či celých zemí. 

V českém prostředí zobecnělo pro projekty sponzorování dětí 

označení "Adopce na dálku", což je registrovaná ochranná známka 

specifického projektu Arcidiecézní charity. Toto označení projektu 

sponzorování dětí je však nesprávné a zavádějící, neboť o adopci 

v právním slova smyslu se v žádném případě nejedná. Adopce, 

neboli osvojení, je nejvyšší a pro dítě z právního hlediska 

nejvýhodnější typ náhradní rodinné péče. Jde o označení situace, 

kdy dospělý přijme dítě za vlastní. Osvojenec tak získává stejné 

právní postavení jako vlastní dítě osvojitele. (Fond ohrožených 

dětí, 2008) 

V zahraničí se pro projekty, v nichž dárce prostřednictvím 

neziskové organizace podporuje chudé dítě při jeho studiích, užívá 

označení sponzorství, patronát či kmotrovství. Výhody projektu 

tohoto typu spočívají zejména v propojení dárce s příjemcem 

pomoci, přičemž dárce muže sledovat konkrétní výsledky své 

pomoci a mezi sponzorem a sponzorovaným dítětem muže 

vzniknout osobní vztah. Nevýhodou projektu tohoto typu jsou 

zejména velice vysoké administrativní náklady v porovnání 

s projekty s plošnou pusobností a nerovnoměrné cílení pomoci, 

neboť sponzorováno bývá jen několik vybraných jedincu z celé 

cílové komunity. 

Dětský fond OSN - UNICEF (United Nations International 

Children's Emergency Fund) projekty typu sponzorování dětí 

nepodporuje, neboť se neslučují s jeho filosofií odstraňovat 

komplexně příčiny problému. UNICEF tedy například řeší příčiny 

toho, proč děti nechodí do školy, a zajišťuje trvalou pomoc 

prostřednictvím zapojení celé rodiny a komunity. UNICEF je proti 
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tomu, aby děti v rozvojových zemích musely nosit školní uniformy 

představující nadměrnou zátěž pro chudé rodiny, které si 

nemohou dovolit každý rok kupovat novou uniformu pro své děti. 

(Český výbor pro UNICEF, 2009) 

Zajistí-Ii neziskové organizace prostřednictvím projektu 

sponzorování dětí nákup uniforem, aby děti mohly chodit do školy, 

pouze přispívají k bohatnutí výrobcu školních uniforem, ovšem 

problém tím neřeší. UNICEF naproti tomu s vládami jednotlivých 

zemí vyjednává o odstranění povinnosti nosit do školy uniformu a 

o zavedení bezplatné základní školní docházky. Tato práce přináší 

šanci na lepší život pro mnohem větší počet dětí. Například 

odstranění školného do čtyř dětí na rodinu vedlo v Ugandě 

k 100% nárustu školní docházky během jediného školního roku. 

(Český výbor pro UNICEF, 2009) 
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2. Společné charakteristiky afrických států, v nichž 
působí české organizace s projekty sponzorování dětí -
Benin, Demokratická republika Kongo, Ghana, Guinea, 
Keňa, Kongo, Rwanda, Uganda, Zambie 

K založení rozvojových projektu ve jmenovaných zemích 

nejčastěji vede pracovníky českých organizací, stejně jako je tomu 

v mnohých zahraničních organizacích, vule změnit neútěšné 

životní podmínky, s nimiž se v navštívených regionech osobně 

setkali, nebo měli příležitost poznat člověka, který z chudé oblasti 

pochází. Těmto lidem není lhostejný vývoj a lidské osudy 

vodlehlých částech světa a pro boj se strohými statistickými 

indikátory o rozsahu chudoby v rozvojových zemích jsou ochotní 

obětovat veškerou svou energii a čas. 

Údaje o počtu lidí žijících ve jmenovaných afrických zemích 

v podmínkách extrémní chudoby! jsou znepokojivé. Například 

v Guineji přežívá s částkou menší než 1,25 amerického dolaru na 

den 70,1°10 obyvatel a s částkou menší než 2 dolary na den 87,2°/0 

obyvatel. Více než polovina (52,42°/0) populace daných zemí stále 

žije v podmínkách extrémní chudoby, přičemž na africkém 

kontinentu se nachází tři čtvrtiny z celkového počtu nejchudších 

zemí světa. (UNDP - Human Development Indices, 2009) V této 

sekci se zaměřím na popis sociálních problému a ekonomické 

situace uvedených zemí. 

I Extrémní chudoba je nejkritičtější stádium chudoby, kdy dotčení lidé 
nemají přístup k základním potřebám jako je jídlo, voda, přístřeší, 
hygienické zařízení a zdravotní péče. Světová banka definuje extrémní 
chudobu jako živobytí za méně než 1,25 $/den a osobu. Dle Světové 
banky žije dle odhadu za těchto podmínek v současnosti okolo 1,4 
miliardy lidí. Extrémní chudoba je nejčastější v Subsaharské Africe, 
Jihovýchodní Asii a ve Střední Americe. Podíl lidí, kteří žijí v extrémní 
chudobě se během 20. století snížil z 59 na 19 procent a je nyní nejnižší 
v historii. (The World Bank, 2009) 
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Tabulka č. 1: Populace žijící s ekvivalentem 1,25 a 2 
amerických dolartJ na den ve vybraných subsaharských 
zemích v O/o (UNDP - Human Development Indices, 2009) 
Země < 1.25 USD < 2 USD 
Benin 47,3 75,3 
Demokratická republika Kongo 59,2 79,5 
Ghana 30 536 
Guinea 70,1 87,2 
Keňa 19,7 39,9 
Kongo 54 1 744 
Rwanda 76,6 90,3 
Uganda 51,5 75,6 
Zambie 64,3 81,5 

2.1 Sociální vývoj 

Celý rozvojový svět má určité společné charakteristiky. 

Podle Weatherbyho existují tři hlavní rysy: závislost na západních 

mocnostech, opožděná modernizace a populační exploze. Většina 

problému v rozvojových zemích s těmito charakteristikami souvisí, 

přičemž všechny zmíněné problémy se vzájemně ovlivňují. 

(Weatherby, 2003: 9) 

Industrializace přináší konflikt mezi tradičními a západními 

hodnotami. Na trhy rozvojových zemí proudil v druhé polovině 20. 

století soukromý kapitál ze Západu, ovšem přinesl s sebou mimo 

jiné velmi výraznou inflaci a ekologické škody, čímž ničil místní 

kultury. Potíže s následováním evropského modelu ekonomiky 

pramení z odlišného psychologického a historického pozadí 

v porovnání se západní a střední Evropou, odkud pochází 

kapitalistická industrializace. Technologická civilizace a související 

industrializace evropské ekonomiky by se nemohla uskutečnit bez 

událostí, jimiž si evropské myšlení prošlo dlouhými staletími od 

renesance, reformace a osvícenství. (Ortlieb, 1978: 29- 30) 

Ve zmíněných afrických státech došlo k vážným sociálním a 

psychologickým rozkolum, rodiny se změnily na základě nových 
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uspořádání. Jedná se například o migraci dělníku do měst kvuli 

takovým ekonomickým odvětvím, jako je těžba, což je hlavní 

ekonomická činnost pro mnohé středoafrické státy. Ženy jsou 

následně zodpovědné za rodinu a komunitu. Muži, kteří žijí daleko 

od rodiny, mají často riskantní sexuální chování a při nákaze 

pohlavní chorobou mohou přenést nakažení na své ženy. V Africe 

není regulace porodnosti ani prevence AIDS zatím běžnou praxí. 

71 procent z celkového počtu případu HIV/AIDS ve světě spadá do 

oblasti subsaharské Afriky. V Africe se nachází 50 procent z 

celkového počtu HIV-pozitivních žen ve světě (AIDS and HIV in 

Africa, 2007), přičemž nemoc HIV/AIDS také postihuje věkovou 

strukturu občanu daných zemí. Před příchodem AIDS často 

v Africe umíraly děti a velmi staří lidé, nikoliv mladí dospělí, tak 

jako je tomu v populacích do značné míry zasažených virem 

HIV/AIDS. Tato skupina mladých mužu a žen ve věku od dvaceti 

do čtyřiceti let jsou ekonomicky nejaktivnější, podporují mladé i 

staré, a zároveň národní ekonomiku. Zasažení této skupiny lidí 

virem HIV/AIDS má pro místní ekonomiku, ale i celou společnost 

velmi závažné dusledky v podobě nestability, poklesu HDP apod. 

(Sabatier, 1986) 
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Tabulka č. 2: Populace ZIJICI s HIV/ AIDS ve vybraných 
zemích subsaharské Afriky odhady pro rok 2007 (United 
Nations - 2008 report on the global AIDS epidemic, 2008) 
Země Populace žijící Procento na kažených 

s HIV/AIDS osob v dospělé 
populaci 

Benin 68,000 1,2 
Demokratická 1,100,000 1,4 
republika Kongo 
Ghana 260,000 1,9 
Guinea 140,000 1,6 
Keňa 1,900,000 8,1 
Kongo 90,000 3,5 
Rwanda 150,000 2,8 
Uganda 530,000 5,4 
Zambie 1 100,000 15,2 

S ohledem na místní poměry zmírnila lepší zdravotnická 

technologie v některých oblastech úmrtnost novorozenců a 

prodloužila délku života. Důsledkem byla v rozvojových zemích 

v průběhu 20. století populační exploze. Růst populace 

v evropských zemích probíhal paralelně s ekonomickým rozvojem. 

V afrických zemích je růst populace mnohem rychlejší, než 

ekonomický rozvoj. Cynicky řečeno to znamená, že západní 

medicína udržuje při životě lidi, kteří již nejsou absorbováni 

výrobním procesem. Plánované rodičovství, které je v Evropě 

běžné, lze v Africe těžko prosazovat zejména kvůli tradicím a 

náboženství. (Ortlieb, 1978: 34) 

Několik válek již bylo v Africe ukončeno, ovšem mnohé 

země jsou nadále ovládány vojenským režimem nebo tvrdou 

civilní vládou a demokracie, tak jak je známá na Západě, je 

v mnoha afrických zemích omezená nebo vůbec neexistuje. 

Během uplynulých 15 let bylo na ozbrojené konflikty v Africe 

použito téměř 300 miliard amerických dolarů. Během stejného 

období byla rozvinutými státy Africe poskytnuta mezinárodní 

pomoc v celkové hodnotě 18 miliard dolarů za rok. Před rokem 

2002 v různých afrických zemích probíhalo celkem 16 konfliktů. Po 
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roce 2002 klesl tento počet na 5. Ve Rwandě probíhal ozbrojený 

konflikt od roku 1990 do roku 2001, v Demokratické republice 

Kongo od roku 1996 do roku 2005 a v Kongu od roku 1997 do 

roku 1999. (Africa's Missing Billions, 2007) 

Dalším problémem, kterému africké země musí čelit, jsou 

uprchlíci. Rozsáhlé migrace obyvatel Afriky jsou následkem 

populačního rustu, ozbrOjených konfliktu a špatné ekonomické 

situace v rozvojových zemích. Během uplynulého desetiletí došlo 

k dramatickému nárustu v počtu uprchlíku a přesídlených osob. 

K některým nuceným odchodum dochází v dusledku války, ovšem 

mnozí z uprchlíku prchají před suchem či hladomorem, který je 

zpusobem bud' přírodními vlivy, nebo člověkem. (Weatherby, 

2003: 343 -344) 

Tabulka č. 3: Počet emigrantťl a procentní podíl vysoce 
kvalifikovaných osob (osoby s odborným vzděláním) z 
vybraných subsaharských zemí, kteří žili v členských 
zemích OECD v roce 2000/2001 (Adepoju 2007) 
Země Celkový Podíl vysoce 

počet kvalifikovaných osob 
emigrantťl z celkového počtu 

emi~rantťl v 0/0 

Benin 13669 43,8 
Demokratická 66488 32,5 
republika Kongo 
Ghana 150665 34,0 
Guinea 19684 24,5 
Keňa 197445 37,4 
Kongo 100052 36,6 
Rwanda 14832 34,4 
Uganda 82232 39,2 
Zambie 34825 49,3 

Proč vubec velmoci v minulosti zakládaly koloniální impéria? 

Weatherby nachází pět hlavních duvodu, které západní státy vedly 

k zakládání kolonií. Prvním duvodem jsou náboženské a kulturní 

motivy jdoucí ruku v ruce s touhou po šíření křesťanské víry. 

Druhým duvodem jsou ekonomické pohnutky. Kolonie měly pro 
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mateřskou zemi produkovat zisk z importu a exportu. Skutečná 

ziskovost závisela na konkrétní době a místě. Třetí motiv byl 

strategický. Koloniální uspořádání mělo chránit investice a jiné 

zájmy mateřské země. Hodnota některých kolonií je srozumitelná 

pouze v kontextu mezinárodní politiky a geopolitických zájmu. 

Dalším motivem byla možnost umístění nadbytečné populace 

mateřských zemí do kolonií. Posledním motivem, který je však 

pravděpodobně nejvýznamnější, je prestiž. (Weatherby, 2003: 29 

- 33) Západní svět se na kolonialismu podílel téměř šest století, 

africký kontinent se zejména díky evropskému kolonialismu změnil 

navždy. Evropská ekonomika, vzdělávání, náboženství a politické 

systémy změnily poměry ve většině afrických zemí. 

Po skončení kolonialismu v polovině 20. století v afrických 

zemích rychle nastoupily vojenské režimy a systémy jedné strany. 

Přechod od kolonií k nezávislosti byl následován puči, korupcí a 

diktaturou. Odkazem kolonialismu v Africe nebyla demokracie 

západního typu. Často se lze v Africe setkat s takzvanou 

prezidentskou demokracií, která se zdá být v souladu s tradicemi 

kmenového života. (Ortlieb, 1978: 23) 

Přístup k modernímu vzdělání také není bez komplikací. Od 

devatenáctého století studovali studenti z rozvojových zemí 

v západních školách, neboť školy tohoto typu byly zakládány po 

celém světě. Vzdělání orientované na Západ se stalo velmi 

duležitým a nové elity byly absolventy západních univerzit. 

Dusledkem toho měli tito studenti akademické zázemí, ale 

postrádali praktické zkušenosti, pncemž evropské teorie 

o fungování společnosti vafrických podmínkách nefungovaly. 

(Ortlieb 1978: 23) Mnohé elity se západním vzděláním se navíc 

začaly orientovat protizápadně vzhledem k tomu, že politika, 

kterou západní země uplatňovaly v rozvojových zemích, 

neodpovídala tomu, co proklamovali utopičtí západní filosofové. 
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Při získávání západního vzdělání dochází v Africe také 

k dalšímu negativnímu efektu - tzv. úniku mozku ("brain drain"). 

Afričané studující na Západě si zvyknou na životní úroveň, jíž 

pravděpodobně ve své zemi nebudou moci dosáhnout. Mnozí 

z nich se díky tomu rozhodnou zustat na Západě, zejména kvuli 

tomu, že se jim nabízí dobré vyhlídky na zaměstnání odpovídající 

jejich vzdělání. Ve svých povoláních mají velmi často lepší 

příležitosti v západních zemích, než v Africe. 

Dlouhou dobu nebylo v široké africké veřejnosti považováno 

vzdělání v evropském smyslu za užitečné. Ortlieb nachází primární 

problém v odlišných zájmech a nepochopení účelnosti vzdělání, 

jeho hodnoty a toho, k čemu jej lze využít. Problém mohl také 

spočívat v tom, že vzdělávací systém kolonizující země byl obvykle 

přenesen na koloniální teritoria bez jeho přizpusobení místním 

podmínkám. (Ortlieb, 1978: 42-51) 

Dalším odkazem kolonialismu jsou rozporné vztahy 

s Evropou. Na jednu stranu vidí Afrika Západ jako ideál, který je 

beze zbytku nutné přijmout. Na druhé straně by Afričané rádi 

tento model zcela zavrhli. Mladí Afričané chtějí být po dokončení 

školy jako Evropané, včetně averze k fyzické práci, neboť jejich 

evropské vzory v tropických zemích Afriky nepracují fyzicky. 

Neberou v potaz to, že poměry jsou v Evropě odlišné. (Weatherby, 

2003: 35, Ortlieb 1978: 40) 

Jedním z dusledku kolonialismu je to, že si dnes lidé 

v zemích Třetího světa více uvědomují chudobu, jelikož se naučili 

srovnávat svuj život s životním stylem evropské a severoamerické 

střední třídy. "Chudoba se stává větším problémem ve chvíli, kdy 

člověk začne vnímat bohatství jako reálnou možnost". (Eriksen, 

2008: 305) 

Další charakteristikou mnohých rozvojových zemí je to, že 

jsou politicky nestabilní a hledají ochranu silného spojence. 

Obchod se zbraněmi byl a stále je zdrojem příjmu a vlivu pro 
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Spojené státy, bývalý Sovětský svaz, Jižní Afriku a několik státu 

Evropy. (Weatherby, 2003: 41) V rozvinutém světě zde tedy proti 

sobě pusobí dvě tendence. Na jednu stranu by rozvinuté země 

rády rozvíjejícím se zemím pomohly vekonomickém rustu a 

vymanění se z chudoby, na stranu druhou však rozvinuté země 

zároveň dbají na své ekonomické zájmy a ochotně politicky 

nestabilním rozvojovým zemím poskytují dodávky zbraní. 

2.2 Problémy rozvojových zemí, které jsou adresovány 
projekty sponzorování dětí 

Existují dva hlavní duvody, které vedou neziskové 

organizace k zavádění projektu sponzorování dětí v rozvojových 

zemích - chudoba a vysoká míra negramotnosti obyvatelstva 

cílových zemí. Jak neziskové organizace deklarují, smyslem 

zavádění těchto projektu je pomoci lidem, aby si mohli pomoci 

sami. Za tímto účelem pomáhají organizace chudým dětem získat 

vzdělání, aby v dospělosti neupadly do beznaděje bludného kruhu 

chudoby. 

2.2.1 Chudoba 

Jedním z nejzávažnějších globálních problému v rozvojovém 

světě je chudoba. Moderní definice chudoby uvádí, že je to 

neschopnost účastnit se společenského dění a žít na úrovni, která 

je v dané společnosti běžná. Chudoba je problém přenášený 

z generace na generaci. Její vznik a trvání ovlivňují faktory 

ekonomické, politické, historické, demografické a další. 

S chudobou kromě nedostatku finančních prostředku souvisí také 

nedostatek potravin, nedostatečné přístřeší, nedostatečná 

lékařská péče, negramotnost a mnoho dalších problému, s nimiž 

se lidé denně musí potýkat (Gomba, 2003). 
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Pojetí chudoby se odvíjí od životní úrovně každé společnosti 

a tedy i definice chudoby procházejí určitou změnou. 

Nejrozšířenějším zpusobem měření chudoby je hranice chudoby, 

vyjadřující minimální výši příjmu, která je zapotřebí k uspokojení 

základních životních potřeb, tedy k zajištění potravy a obydlí 

(Barták et al., 2005: 31). Hranice tzv. extrémní (absolutní) 

chudoby podle definice Světové banky odpovídá dennímu příjmu 

nižšímu než 1,25 amerického dolaru (Horký et al., 2007). Zde se 

jedná o takzvanou příjmovou chudobu. 

Novějším pohledem na chudobu je tzv. relativní chudoba, 

kterou je nutno chápat jako stav relativní deprivace jedince ve 

vztahu k ostatním jedincum dané společnosti (Barták et al. 2005: 

31). Na jiné úrovni bude v tomto pojetí hranice chudoby 

v subsaharské Africe ve srovnání s Evropou. V současné době se 

za dimenze chudoby považuje: zdraví, vzdělání, přístup ke 

službám, infrastruktura, bezpečnost a sociální vyloučení. 

Ve většině rozvojových zemí je vysoká úroveň 

negramotnosti, nedostatek zkušených a kvalifikovaných učitelu, 

techniku, manažeru, vědcu a inženýru. Zejména ženy zustávají 

negramotné a nekvalifikované. V subsaharské Africe nemají tři 

čtvrtiny žen ve věku mezi 20 a 24 lety žádné formální vzdělání. 

Ženy jsou následně marginálními členy společnosti a chudoba je 

v některých případech nutí k prostituci, čímž se vystavují riziku 

nákazy HIV/AIDS. V Guineji například negramotnost dosahuje až 

70 procent celkové populace. Jakákoliv dlouhodobá strategie, 

která v rozvoji afrických zemí není výrazně zaměřena na postavení 

žen, je odkázána k neúspěchu. (Weatherby, 2003: 10-13) Přístup 

ke vzdělání je zejména složitý ve venkovských oblastech, kde je 

nedostatek pedagogu, finančních prostředku, nebo i školních 

pomucek. To vše zpusobuje, že je v současnosti v některých 

rozvojových státech více jak padesátiprocentní negramotnost. 

(Barták et al., 2005) 
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Tabulka č. 4: Odhad gramotnosti populace vybraných 
subsaharských zemí v roce 2007 dle United Nations 
Development Programme (UNDP - Human Development 
Report, 2007/2008) 
Země Pořadí země Procento gramotné 

v porovnání populace 
s ostatními 
zeměmi světa 

Benin 172 347 
Demokratická 143 67,2 
republika Kongo 
Ghana 151 5?l9 
Guinea 173 291 5 
Keňa 131 73,6 
Kongo 108 841 7 
Rwanda 145 641 9 
Uganda 144 66,8 
Zambie 140 681 0 

Z hlediska chudoby zustává nejproblematičtější oblastí stále 

subsaharská Afrika, kde buď k rozvoji nedochází, nebo jen velmi 

pomalu. Reálné časové odhady Rozvojových cílu tisíciletí2 splnění 

požadavku na stoprocentní gramotnost mezi dospělými, 100 % 

dětí zapsaných v základních školách a 90 % dětí zapsaných na 

středních školách, se podle regionu za současných trendu vývoje 

značně liší. Zatímco ve východní Asii a Pacifiku je podle analýz 

reálný rok splnění požadovaného cíle 2026, v jižní Asii rok 2044, 

v subsaharské Africe až rok 2079. (Stojanov et al., 2007) Ve 

většině zemí Třetího světa se dnes setkáváme s největší chudobou 

2 Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals) jsou 
programem snížení chudoby, který byl sestaven ze závazku přijatých na 
mezinárodních konferencích a summitech během devadesátých let. Na 
Summitu tisíciletí v září 2000 v New Yorku přijalo 147 hlav státu a 
vlád a celkem 191 státu tzv. Miléniovou deklaraci, která vytyčuje 
konkrétní cíle v oblasti rozvoje a odstraňování chudoby do roku 2015. 
Cílem je: odstranit extrémní chudobu a hlad, dosáhnout základního 
vzdělání pro všechny, prosazovat rovnost pohlaví a dát více příležitostí 
ženám, snížení dětské úmrtnosti, zlepšení zdraví matek, zamezit šíření 
HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy, zajistit trvalou udržitelnost pro životní 
prostředí, posilování světového partnerství pro rozvoj. (MPSV -
Rozvojové cíle tisíciletí, 2009) 
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na venkově, kde se masově vyskytuje podvýživa, nedostatek 

vzdělání, nízká střední délka života a nekvalitní bydlení. Mnozí 

chudí lidé žijí v oblastech, kde je málo zemědělsky využitelné 

pudy, nízké výnosy a časté záplavy nebo katastrofální sucha. 

(Giddens, 1999: 81) 

2.2.2 Vzdělání 

Negramotnost a nedostatek vzdělání jsou jednou ze 

základních překážek samostatného vývoje jednotlivých 

rozvojových zemí. Podle odhadu organizace Oxfam 

nenavštěvovalo na konci 20. století základní školu zhruba 130 

miliónu dětí po celém světě. Sedmdesát procent z tohoto počtu 

byly dívky. Školní projekty zaměřené na šíření gramotnosti, 

posilování učitelských kapacit a metodologie atd., se proto řadí 

v rámci rozvojové spolupráce ke klíčovým. Právě vzdělání muže 

být, kromě vlastního přínosu pro ekonomické šance lidí, zásadní i 

pro otázky hygieny, základních zdravotních návyku a alespoň 

částečného plánování rodiny (znalost možnosti antikoncepce), a 

muže tak zpomalit populační explozi a zvýšit šance na úspěšný 

rozvoj. (Horký, 2008) 

V mnoha rozvojových zemích je vzdělání pro většinu lidí 

téměř nedosažitelné, i když umožňuje velkou změnu kvality 

života. Většina rozvojových zemí totiž nemá potřebné finance ani 

odborníky na vybudování kvalitního školství. Mnoho rodin 

nedokáže ušetřit na cestu svých dětí do školy, potřebuje, aby děti 

doma či mimo domov pracovaly či pro ně není vzdělání 

přesvědčivou hodnotou. Nejrozvinutější státy světa naopak 

znásobují své bohatství především proto, že investují do vzdělání 

a budují znalostní ekonomiku. (Horký, 2008) 

Velmi podstatným problémem je také dlouhodobá 

udržitelnost přístupného a bezplatného základního vzdělání. Na 
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tento problém zároveň navazuje problém vytváření pracovních 

míst pro mladé vzdělané lidi, jejichž možnosti uplatnění jsou 

v rozvojových zemích často naprosto nedostatečné. Jak uvádí 

Pavla Gomba, výkonná ředitelka české pobočky UNICEF, v mnoha 

rozvojových zemích se již sice uzákonilo bezplatné státní školství, 

ovšem chudé děti k němu stále nemají přístup, neboť školní 

docházka je podmíněna nošením uniformy, která je pro mnohé 

chudé nepřekonatelnou ekonomickou překážkou. Rozvojové 

projekty by se podle Pavly Gomby spíše měly zaměřit na 

odbourávání těchto ekonomických překážek, než aby je 

podporovaly tím, že se chudým dětem hradí zakoupení uniformy 

z příspěvku od dárcu v rozvinutých zemích. (Newton I.T., 2007) 

Duvody k nedostatku vzdělání mohou být ruzné - nepříznivé 

kulturní prostředí, nedostatek peněz nebo probíhající ozbrojený 

konflikt. Dusledkem nedostatku vzdělání je prohlubující se 

ekonomické zaostávání dané země. Když investoři narážejí na 

nedostatek vzdělané a kvalifikované pracovní síly, raději své 

podnikání stěhují do zahraničí. Únik investic pak vede 

k hospodářskému úpadku a tím k nárustu chudoby, 

nezaměstnanosti a dalších společenských problému. Rozpočet 

nerozvinuté země je následně zatížen dodatečnými výdaji, takže 

na vzdělání zustává čím dál méně peněz. 

V roce 2000 nemělo 115 milionu dětí ve školním věku 

v ruzných zemích světa možnost pravidelně navštěvovat školu, do 

roku 2005 se podařilo jejich počet snížit na 72 milionu; drtivá 

většina z nich žila v rozvojových zemích a 57 procent tvořily dívky. 

Cílem programu OSN s názvem Vzdělání pro všechny (Education 

For AII - EFA) a jedním z Rozvojových cílu tisíciletí se tedy stala 

dostupnost základní školní docházky pro všechny děti do roku 

2015. Usiluje se také o odstranění nerovnosti v přístupu ke 

vzdělání mezi muži a ženami. (Horký, 2008) 
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Otázka zaměřenosti a použitelnosti vzdělání je stejně 

duležitá jako naplňování ostatních cílu týkajících se přístupu ke 

vzdělání. Obecné poučky o tom, že ten, kdo chodil do školy, je na 

tom lépe, nemusí v některých oblastech vubec platit. Tradiční 

pojetí vzdělávání jako předávání souhrnu hotových informací je 

mnohdy neefektivní i ve vyspělých prumyslových oblastech, tím 

méně pak ve vesnicích, kde se obyvatelé živí pastevectvím či 

zemědělstvím. Obsah a forma vzdělávání by měly vycházet 

z možností jejich využití v dané oblasti, ale zároveň připravovat 

studenty na to, aby se uměli vyrovnat se změnami, které 

současná globalizace světa přináší. 

Každé vzdělávání kromě znalostí a kompetencí předává také 

spole~enské a kulturní vzorce a hodnoty. Na jedné straně existují 

výhrady vuči rozšíření evropského typu vzdělávání, které muže 

vést k přebírání kulturních vzorcu, jež pak mohou být v jiných 

podmínkách společensky nefunkční. Západní ideál individuálního 

sebeprosazování muže například ve společnostech trpících 

nedostatkem zdroju výrazně narušit stávající zpusoby řešení 

společenských problému v rámci širší rodiny. Na druhé straně je 

vnášením nových prvku do vzdělávání možné pozitivně ovlivnit 

rozvoj společnosti, jako například v případě zavádění osvěty 

o onemocnění AIDS a jeho šíření. (Horký, 2008) 

Mnohé školy - stejně jako jakékoli další instituce - hrají 

problematickou roli při šíření a udržování genderových 

stereotypu. Globální instituce i nevládní organizace, jež prosazují 

programy rozvoje vzdělání, proto kritizují stav, kde školami šířené 

ideologie výrazně odporují mezinárodním standardum ochrany 

lidských práv. Vzdělání však bude vždy odrážet kulturní vzorce 

dané země či zájmy dané vlády. Definovat ten nejvhodnější 

systém vzdělání, který jediný zajistí ideální rozvoj země, však 

v zásadě nelze. 
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Škola má rozhodující vliv nejen na budoucí zaměstnání a to 

jak si člověk bude obstarávat obživu, ale také na to, jaká bude 

jeho životní úroveň. V tradičních společnostech záleželo na 

rozhodnutí rOdiču, jak bude dítě žít. Avšak v moderních 

společnostech záleží prave na systému vzdělávání, neboť 

právě možnost návštěvy školy a kvalita této školy rozhoduje o 

tom, jakého vzdělání člověk dosáhne a jakou životní úroveň si tím 

bude moci zajistit (Katrňák, 2004). 

Vzdělání je nyní často charakterizováno jako takzvaný 

smíšený statek. To znamená, že vzdělaný člověk je na jedné 

straně přínosem pro celou společnost, na druhé straně však také 

on sám po letech studia získá zpravidla vyšší výdělek než jeho 

vrstevníci, kteří se místo zvyšování kvalifikace věnovali 

výdělečným aktivitám. Vzhledem k tomu, že se vzdělání ve 

společnosti udržuje předáváním z generace na generaci, vyplácí se 

jak společnosti, tak vzdělanému jedinci. Děti vzdělaných rodiču 

mají větší šanci na získání vyššího vzdělání než děti z rodin, 

v nichž rodiče dosáhli nízkého nebo žádného vzdělání. Vzdělání 

jednoho člověka obohacuje kulturní kapitál další generace. Je 

hodnotou, která ovlivňuje nejen člověka samotného, ale také i 

jeho okolí (Katrňák, 2004). 

Základním předpOkladem je však možnost uplatnit své 

vzdělání v odpovídajícím zaměstnání. Pokud taková možnost 

dostupná není, muže přebytek vzdělaných lidí bez uplatnění 

zpusobovat potíže. Vzdělaný člověk bez zaměstnání odpovídajícího 

jeho kvalifikaci muže být společensky stigmatizován. Musí se totiž 

vzdát očekávání, jež v něm škola vzbudila, a přijmout i ze svého 

pohledu podřadné zaměstnání. (Barták et al., 2005) 

Rozvojové země dodnes omezuje nedostatek vzdělaných lidí 

a navíc jejich rozvoj ohrožuje "odliv mozku" do bohatých zemí. 

Pokud se podaří obyvateli z méně rozvinuté země získat kvalitní 

vysokoškolské vzdělání a nenajde doma uplatnění, bude 
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motivovaný přestěhovat se do bohaté země. Zejména nejchudší 

státy se proto potýkají například s nedostatkem lékařu a 

zdravotnických pracovníku. 

Podobně jako v jiných oblastech, i v případě vzdělání je 

situace výrazně horší, porovná-Ii se možnost přístupu ke vzdělání 

žen a mužu. Zejména v nejchudších zemích je sociální, 

ekonomická a politická situace výrazně nastavena v neprospěch 

žen. Problém vzdělání žen je složitou kombinací ekonomických 

(obživa rodiny, zajištění ve stáří) a sociálních faktoru (tradice). 

Izolace, ve které ženy takto žijí, jim brání v jejich vlastním rozvoji 

a ve zlepšení jejich postavení. Zlepšování vzdělání žen vede 

k pozitivním změnám v celé společnosti - pozdějšímu zahájení 

sexuálního života, plánovanému rodičovství, durazu na vzdělání 

dětí a lepší péči o zdraví rodiny. 

Tabulka č. 5: Nerovnost žen a mužtJ v přístupu ke vzdělání: 
Odhady gramotnosti žen ve vybraných subsaharských 
zemích v roce 2005 dle United Nations Development 
Programme (UNDP - Human Development Report, 2007/2008) 
Země Počet gramotných Koeficient počtu 

žen v populaci gramotných žen 
starší 15 let v 0/0 k počtu 

gramotných mužtJ 
Benin 23,3 0,49 
Demokratická 54,1 0,67 
republika Kongo 
Ghana 49,8 0,75 
Guinea 18,1 0,43 
Keňa 70,2 0,90 
Kongo 79,0 0,78 
Rwanda 59,8 0,84 
Uganda 57,7 0,75 
Zambie 59,8 0,78 

Nejčastěji pouzlvaným příkladem nerovného postavení žen 

je otázka kontroly porodnosti. V tradičních afrických, asijských či 

jihoamerických společnostech stále přežívá model rodiny s co 

největším počtem dětí, které se v budoucnu mají postarat o své 
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rodiče. Žena, která neví, jak zabránit početí, nemá kontrolu nad 

počtem svých dětí a ocitá se v zajetí tradic a vule manžela. 

Osvěta, vzdělání žen a přístup k informacím je tak zpusobem, jak 

řešit enormní populační rust. Velmi často však musí při 

omezených financích rodiny školní docházka dívky ustoupit 

bratrovi, jehož vzdělání je považováno za přínosnější. (Horký, 

2008) 

2.2.2.1 Překážky vzdělání v rozvojových zemích 

Velkou překážku rozšiřování vzdělání v rozvojových zemích 

představuje nedostatek finančních zdroju ve státním rozpočtu. 

Mnoho rozvojových zemí je extrémně zadlužených nebo vydávají 

velkou část příjmu na zbrojení, v některých případech o prioritách 

rozpočtu rozhodují zkorumpovaní úředníci. Stát tedy často není 

schopen vydávat na vzdělání větší částky peněz a obyvatelstvo, 

jehož největší část je extrémně chudá, je nuceno i na základní 

vzdělání doplácet velké částky z rodinných rozpočtu. Například i 

cena povinné školní uniformy muže pro některé rodiny 

představovat nepřekonatelnou překážku. 
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Tabulka č. 
vybraných 

6: Rozšíření korupce, jak je vnímáno obyvateli 
subsaharských zemí v roce 2008 dle 

Transparency International (Transparency International, 2009) 
Země Index vnímání korupce (10 - vysoce 

transparentní prostředí, 1 - vysoce 
korupční prostředí) 

Benin 3,1 
Demokratická 1,7 
republika Kongo 
Ghana 3,9 
Guinea 1,6 
Keňa 3,1 
Kongo 1,9 
Rwanda 3,0 
Uganda 2,6 
Zambie 2,8 

Nedostatek peněz na vzdělání zpusobuje, že platy učitelu 

bývají nízké a podmínky pro práci neadekvátní. V zemích není 

dostatek zkušených a vzdělaných pedagogu a mnohdy jsou místa 

učitelu obsazována i naprosto nekvalifikovanými lidmi. Nedostatek 

kvalitních a dostupných škol, placená školní docházka a velká 

chudoba většiny rodin v rozvojových zemích pak vede k tomu, že 

mnoho dětí je nuceno pracovat místo toho, aby chodily do školy. 

Právě dětská práce, která vyplývá z chudoby obyvatel, 

představuje hlavní překážku ve vzdělání a především v boji 

s chudobou jako takovou. Děti, které nemají možnost se 

vzdělávat, jsou v dospělosti odsouzeny stát se negramotnou a 

nekvalifikovanou pracovní silou bez možnosti rozvinout svuj 

osobní potenciál. (Horký, 2008) 
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Tabulka č. 7: Výdaje vybraných subsaharských zemí na 
vzdělání a zbrojení v roce 2005 dle United Nations 
Development Programme (UNDP - Human Development 
Report, 2007/2008) 
Země Hrubý domácí Výdaje Výdaje 

produkt na státu na státu na 
obyvatele v vzdělání v zbrojení v 
USD % z HDP % z HDP 

Benin 1 141 3,5 ... 
Demokratická 714 ... 2,4 
republika Kongo 
Ghana 2480 5,4 0,7 
Guinea 2316 2,0 2,0 
Keňa 1 240 6,7 1,7 
Kongo 1 262 2,2 1,4 
Rwanda 1 206 3,8 29 
Uganda 1454 5,2 2,3 
Zambie 1 023 2,0 2,3 
Pro srovnání: 
Ceská republika 20538 4,4 1,8 
USA 41 890 5,9 4,1 

Vzdělání poskytuje možnost změnit postavení člověka ve 

společnosti. Vzdělaný člověk je schopen chápat život v širších 

souvislostech, uvědomit si své svobody i odpovědnost za ně a více 

se účastnit občanského a politického života. Je prokázáno, že 

člověk alespoň se základním vzděláním má mnohem lepší přístup 

k informacím o ochraně před nákazou ruznými nemocemi, více se 

vyhýbá rizikovému chování a má možnost žít v lepších 

podmínkách, což zpusobuje klesající náklady na zdravotní péči. 

Člověk s vyšším příjmem je pak schopen dostat se z bludného 

kruhu chudoby a finančně zajistit svou rodinu. A v neposlední řadě 

vzdělaní rodiče mnohem častěji podporují a motivují své děti ve 

školní docházce než rodiče, kteří jsou negramotní (Zímová, 2008). 

Vzdělání je tak základním předpokladem pro zlepšení životní 

úrovně obyvatel rozvojových zemí a klíčem k zajištění 

udržitelného rozvoje země. 
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3. Zahraniční pomoc 

Tradice pomáhání chudším se po staletí formovala na 

základě etických hodnot jednotlivých světových náboženství, 

moderních filozofických směru humanismu a osvícenství, hnutí za 

politické a sociální reformy, kampaní proti otroctví, myšlenek 

pacifismu a dalších ideových zdroju. V této tradici lze najít dva 

základní duvody, proč lidé vždy měli tendenci poskytovat druhým 

pomoc v nouzi: 

Dňvody náboženské a etické 

V evropském kontextu existuje dlouhá tradice humanity 

čerpaJlcl z hodnot křesťanství, osvícenství a humanismu. 

Humanitní přístup má obdobu také ve všech dalších nábožensko

kulturních tradicích světa. Podle tohoto principu je morálně a 

eticky správné poskytovat pomoc lidem, kteří se ocitnou v nouzi. 

(Rozvojovka, 2008) V dusledku ničivých světových válek 20. 

století vzrostla mezinárodní solidarita a snaha bohatých zemí 

pomoci převážně svým bývalým koloniím, za jejichž situaci cítí 

spoluzodpovědnost. Právě morální duvody, solidarita a pocit 

uspokojení z dobrého skutku mohou být hlavními motivacemi, 

proč lidé pomáhají druhým, ať už prostřednictvím projektu 

sponzorování dětí z rozvojových zemí nebo jiným zpusobem. 

Za to, že dnes víme, v jaké situaci se nacházejí lidé na 

druhém konci světa, vděčíme globalizaci a vlivu médií. Ta se pro 

nás stala ukazatelem vzdálené reality a snadno nás dokážou 

ovlivnit. Lidé reagují mnohem více na chudobu, která je 

zprostředkovaná právě přes média. "Stali jsme se citlivějšími na 

bídu, kterou nám ukazuje televizní obrazovka, než na 

bezprostředně hmatatelnou bolest. Se vzdáleným člověkem 

soucítíme silněji než s naším každodenním blízkým" (Lipovetsky, 

1999: 156). Toto tvrzení muže souviset také se sponzorováním 
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dětí z rozvojových zemí. Vzhledem k tomuto faktu se dítě někde 

ve vzdálené oblasti světa stává ideálním objektem pomoci. 

Situace v chudých oblastech světa je obyvatelum Západu známá 

především z médií, přičemž vzdálenost těchto oblastí je ideální pro 

pomoc někomu, koho osobně neznáme. 

Příčinou toho, že lidé věnují nějaké své úsilí, ale i část svého 

majetku druhým, jsou taktéž i vnitřní potřeby, které vycházejí ze 

sociálních potřeb. "Tyto potřeby nás tlačí k plnění úkolu 

vyplývajících z našeho postavení ve společnosti, současně 

s vnějšími okolnostmi, nutí nás chovat se tak, abychom byli 

ostatními lidmi přijímáni a mezi nimi oblíbeni. Představují tedy 

vnitřní zdroj našeho poctivého fungování v zaměstnání a 

v ostatním mezilidském kontaktu" (Šimek, 1995: 169). Pohnutky 

člověka k pomoci druhému člověku z hlediska lidství jsou složité. 

Člověk je schopný vidět věci v širokých souvislostech a záměrně 

řídit svou činnost, jelikož dokáže rozpoznávat to, co je dobré pro 

druhé a zároveň pro něho samého (Šimek, 1995). 

"Druhým pomáhat chceme, ale bez přílišného zapojení, bez 

přehnané účasti vlastní osoby. Štědrost se schvaluje za podmínky, 

že je snadná a odtažitá a neprovází ji žádné větší odpírání. 

Myšlence solidarity jsme nakloněni, pokud nás nezatíží příliš 

bezprostředně" (Lipovetsky, 1999: 150). Při sponzorování dítěte 

posílá sponzor finanční obnos a občas napíše sponzorovanému 

dítěti dopis. Má sice s dítětem kontakt, ale často pouze jen právě 

prostřednictvím dopisu a skutečnou realitu života sponzorovaného 

dítěte nezná. 

Dllvody politické a pragmatické 

Pomoc lidem v nouzi se velmi často odvíjí také od 

pragmatických principu, sahajících od konkrétního využití 

humanitární pomoci v zahraniční politice státu až k racionálním 

úvahám o prevenci konfliktu, mezinárodního terorismu, nelegální 
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migrace a poškozování životního prostředí. Podle pragmatického 

principu je ekonomicky i politicky výhodné investovat do pomoci 

chudým zemím, protože se tím v dlouhodobém horizontu ušetří 

prostředky, které by stát musel vynakládat na zajištění vlastní 

bezpečnosti a prosperity. V neposlední řadě hrají roli i duvody 

zištné - rozvíjející se státy mohou představovat odbytiště výrobku 

vyspělých zemí a zdroj levné pracovní síly. (Horký et al., 2007) 

3.1 Humanitární pomoc 

Humanitární pomoc ve své moderní podobě představuje 

okamžitou reakci na katastrofu zapříčiněnou přírodními procesy 

nebo lidmi. Hlavním cílem humanitární pomoci je bezprostřední 

zmírnění útrap lidí, ochrana životu, respekt vuči lidské dustojnosti. 

Je to tedy krátkodobá pomoc, která lidem zasaženým humanitární 

krizí pomáhá uspokojit jejich základní životní potřeby a také znovu 

obnovit dustojný život do podoby, jakou měl před danou krizí. 

Každá humanitární intervence je poskytována ve čtyřech 

základních oblastech: voda/hygiena, potraviny/výživa, obydlí, 

zdravotní péče. V poslední době se k nim řadí obor 

psychosociální pomoci. (Opršal, 2008) 

Projekty sponzorování dětí jsou však součástí rozvojové 

spolupráce, která se věnuje slrslm tématum, jako jsou 

ekonomické, sociální a kulturní nerovnosti mezi ruznými částmi 

dnešního světa, zejména mezi Severem a Jihem. 

Nejvýznamnějším cílem rozvojové spolupráce je snížit počet lidí 

žijících v extrémní chudobě. (VARIANTY, 2008) 
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3.2 Rozvojová spolupráce 

Termín rozvojová spolupráce se zrodil po druhé světové 

válce jako výraz modernější formy humanitární tradice, 

symbolizující obecnější a šířeji pojatý lidský rozvoj a partnerský 

postoj zúčastněných stran. Spolupráce se zaměřila na 

monitorování dlouhodobých sociálních a ekonomických podmínek, 

ve kterých lidé v méně rozvinutých zemích světa žijí, a na hledání 

zpusobu, jak by se tyto podmínky daly globálně zlepšit. 

Postup procesu globalizace současného světa se odráží také 

v oblasti rozvojové spolupráce. Mimo jiné přináší globalizace také 

zásadní zvýšení nerovnováhy v distribuci ekonomické a politické 

moci v jednotlivých částech světa. Stále významnější otázkou 

rozvojové spolupráce v posledních padesáti letech se proto staly 

drastické ekonomické a sociální podmínky, ve kterých lidé v méně 

rozvinutých zemích žijí. (Opršal, 2008) 

Během uplynulých desetiletí se mezi hlavními donory 

rozvojové spolupráce dospělo k základnímu konsensu o tom, že 

mezi hlavní zásady realizace rozvojové spolupráce by mělo patřit 

partnerství - úzká spolupráce s místními subjekty (vládou, 

místním soukromým i neziskovým sektorem i přímo s lokálními 

komunitami), systémovost - projekt zasazený do rámce 

konkrétních potřeb a priorit dané země, řešící problémy, které i 

místní lidé a úřady považují za duležité, dlouhodobá 

udržitelnost - snaha o zajištění trvalé udržitelnosti dopadu 

daného projektu, i o to, aby i po skončení projektu měly jeho 

konkrétní výsledky vliv na situaci na místě a byly dlouhodobě 

využitelné. (Opršal, 2008) 

K nim se v poslední době přidává i duraz na rovnost pohlaví, 

citlivost vuči životnímu prostředí a lokální kultuře a otázky 

transparentnosti využití finančních prostředku věnovaných na 
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rozvojovou spolupráci. Spojování projektu rozvojové spolupráce s 

přímým ekonomickým přínosem pro dárcovskou zemi či organizaci 

je kritizováno především proto, že primárně nesleduje cíle 

rozvojové pomoci, ale ekonomický přínos pro dárce. 

3.2.1 Zahraničnf rozvojová spolupráce České republiky 

Česká republika jako relativně ekonomicky rozvinutá země 

hlásící se k mezilidské solidaritě přispívá prostřednictvím 

rozvojové spolupráce k řešení globálních problému. Mezi hlavní 

cíle české rozvojové spolupráce patří snížení chudoby, 

ekonomicko-prumyslový rozvoj, postupná integrace partnerských 

zemí do světové ekonomiky, rozvoj zemědělství, rozvoj a 

upevnění demokracie, lidských práv a řádné správy věcí 

veřejných, zavedení právních principu, řízení migrace, udržitelný 

rozvoj s durazem na jeho environmentální složku a postkonfliktní 

obnova. Při realizaci všech rozvojových projektu reflektuje Česká 

republika tzv. "pruřezová témata" - podpora občanské společnosti, 

rovnoprávnost mužu a žen apod. (Cíle a motivace zahraniční 

rozvojové spolupráce ČR, 2007) 

V Koncepci zahraniční rozvojové pomoci České republiky na 

léta 2002-2007 z roku 2002 označila česká vláda za hlavní cíl 

rozvojové spolupráce omezování chudoby v rozvojových zemích. 

Přihlásila se plně k Rozvojovým cílum tisíciletí a konstatovala, že 

poskytování rozvojové pomoci přispívá k prosazování demokracie, 

lidských práv a sociální spravedlnosti, k integraci rozvojových 

zemí do světového hospodářství a k udržitelnému globálnímu 

rozvoji. Stěžejní změnou, kterou přinesla Koncepce z roku 2002, 

je duraz na partnerství v rámci rozvojové spolupráce a na 

odpovědnost přijímajících zemí - pomoc je vedena poptávkou po 

pomoci ze strany příjemce, nikoli nabídkou poskytovatele. Česká 

rozvojová spolupráce dále vychází z principu efektivnosti a 
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transparentnosti. Koncepce se vyslovila pro sektorovou 

teritoriální koncentraci české zahraniční rozvojové pomoci a 

vymezila dvacet prioritních zemí, do kterých se česká pomoc měla 

přednostně soustředit. 

V roce 2004 schválila česká vláda Zásady zahraniční 

rozvojové spolupráce České republiky po vstupu do EU, kterými 

rozhodla o ještě užším teritoriálním soustředění rozvojové 

spolupráce. Po zvážení potřebnosti pomoci, kapacit pro příjem 

pomoci a intenzity tradice rozvojové spolupráce bylo rozhodnuto 

směřovat pomoc dlouhodobě do osmi prioritních zemí: Angoly, 

Bosny a Hercegoviny, Jemenu, Moldavska, Mongolska, Srbska a 

Černé Hory, Vietnamu a Zambie; za střednědobé priority byly 

určeny Afghánistán a Irák. (Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, 

2008) 

Tabulka č. 8: Finanční prostředky České republiky na 
rozvojovou spolupráci s prioritními zeměmi v letech 2006-

v 

2008 (v mil. Kč) (Zahraniční rozvojová spolupráce CR, 2008) 
Země 2006 2007 2008 
Angola 14,6 25,9 32 O 
Bosna a 30,1 67,1 82,0 
Hercegovina 
Jemen 14,4 29,7 31,7 
Moldavsko 20,9 31,4 35 5 
Mongolsko 28,4 50,9 63,1 
Srbsko a Černá 42,2 94,6 96,3 
Hora 
Vietnam 21,4 42,6 47,3 
Zambie 7,5 21,0 21,0 

Neziskový sektor je na vládních rozhodnutích i prioritním 

směřování pomoci nezávislý, proto nejsou prioritní země pro 

rozvojovou spolupráci České republiky totožné s těmi zeměmi, 

v nichž pusobí organizace se svými projekty sponzorování dětí. 

Výběr zemí pro zavedení projektu rozvojovou organizací není 

veden strategickými zájmy dárcovské země, ani není svazován 
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tradicí historické spolupráce mezi zeměmi. Proto často k zavádění 

projektu neziskovými organizacemi dochází tam, kde mají 

pracovníci těchto organizací osobní kontakty, kde pusobí místní 

pobočky organizací, případně tam, kde ještě žádná organizace 

nepusobí, ale pomoc je tam aku{ně potřeba. 

3.2.2 Projekty sponzorování dětí 

Projekty sponzorování dětí jsou jednou z konkrétních podob 

rozvojové spolupráce. Nejedná se tedy o humanitární pomoc, 

neboť projekty sponzorování dětí zohledňují dlouhodobé cíle pro 

rozvoj komunit a nikoliv krátkodobou úlevu lidem v krizových 

situacích. Principy fungování projektu sponzorování dětí jsou u 

všech organizací, na něž se v této práci zaměřuji, stejné. Cílem 

projektu je umožnit chudým dětem z rozvojových zemí, ale 

v některých případech i dětem ze zemí, které nejsou považovány 

za rozvojové státy, jako je Litva3
, absolvování školní docházky. 

Tím se dítěti má poskytnout šance na získání lepšího zaměstnání a 

možnost ovlivnit svuj osud. 

Dárce z České republiky, jímž muže být jednotlivec, rodina, 

skupina lidí či firma, v rámci projektu finančně podporuje 

konkrétní dítě, o němž dostane základní informace, jako je jméno, 

bydliště a životní situace a jeho fotografii. Dárce si dítě vybírá 

_ .::::::~zc na vofebovycn ~r;;::Ht~~~rh nrnnni7;:1rp ri -_._ ... ~_._ .. _.~_ .... _--- _. nrHi"'";i'1 \1 ~H"1;P ,-- .... - . --_.-
organizace. 

-_._---_. ---

3 V Litvě byla 17. 9. 1991 po období represí v rámci sovětského bloku 
UOrHJVerld fleLdV!!;;Iu!)L. PrecrH.Ju Le tiuvt:l,:jke ;jLru~ ... Lury fld Lr Lni t=~~UrH..irrli~:L: 

však znamenal mnoho šrám~ hlavně v sociálním resortu a odrazil se i na 
postavení především dnešních středních a nižších vrstev. Zdánlivá 
sovětská sociální rovnost je minulostí, střední vrstva dnes téměř 
neexistuje, velké procento obyvatelstva z~stalo po zrušení sovětských 
podnik~ nezaměstnáno a žije na hranici životního minima. Základním 
zdrojem příjm~ pro tyto rodiny jsou často nedostatečné sociální 
f)íIOilVKy. v- neupirlycn roornilCfl lije \i soucasr.e (lC)Oe i i ~/O ntevskycr1 

dětí. (Arcidiecézní charita Praha, 2009) 
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Všechny organizace v rámci těchto projektu umožňují a 

zajišťují korespondenci mezi dárcem a sponzorovaným dítětem. 

Dárci si většinou s dítětem dopisují jednou až třikrát ročně. Pokud 

dítě ještě neumí psát, muže dárci nakreslit obrázek. Dárci také 

dětem mohou posílat menší dárky, i když některé organizace toto 

nedoporučují, neboť muže docházet k závisti ze strany ostatních 

dětí, které podporovány nejsou. Zároveň je obtížné pro dárce 

odhadnout, jaký dárek je pro dítě vhodný nebo potřebný. 

Organizace také přímo upozorňují na to, aby dárci nezvali 

sponzorované děti k návštěvě České republiky. Jednak by tato 

návštěva byla organizačně velmi těžko uskutečnitelná kvuli 

překážkám ve vyřizování dokladu, ale hlavně by návštěva 

západního prostředí mohla dítěti spíše uškodit, jelikož by si mohlo 

vytvořit plané naděje na život v západním standardu. 

Podpora dítěte trvá do dOby, než dítě dostuduje základní 

nebo střední školu. Dárce muže dítě podporovat při 

vysokoškolských studiích, roční darovaná částka ovšem bývá 

dvakrát vyšší. Dárce se sice smluvně zavazuje k pOdpoře dítěte až 

do ukončení jeho školní docházky, avšak pokud z jakéhokoliv 

duvodu nemuže nebo nechce nadále dítě podporovat, má možnost 

se z projektu odhlásit a dítě se opět umístí do databáze, odkud si 

jej muže vybrat jiný dárce. Minimální doba podpory bývá jeden 

rok a její výše se pohybuje v rozmezí 5000 až 15000 Kč ročně. 

Z příspěvku sponzora je ve většině případu financováno školné, 

uniforma, učební pomucky a v některých případech i doprava do 

školy, zdravotní péče a jídlo během vyučování. Peníze od sponzoru 

se neposílají přímo rodinám sponzorovaného dítěte, nýbrž školám 

nebo organizacím, které jsou za projekt v místě realizace 

Odpovědné. 

Všechny organizace zajišťující tento typ projektu 

spolupracují s místní organizací v zemi, v níž projekt funguje. 

Místní organizace společně se sociálními pracovníky a tamější 
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komunitou vybírá děti, které by měly být sponzorovány. Jsou to 

děti z chudých rodin, kterým rodina nemuže z vlastních prostředku 

zajistit vzdělání, ale také sirotci, pro něž by v místních 

podmínkách bez vnější pomoci neexistovala žádná naděje na 

získání vzdělání. Na projekty sponzorování dětí u většiny 

organizací navazují další projekty sloužící k rozvoji komunit, 

z nichž děti pocházejí. Nejčastěji se provádí alfabetizace rodiču, 

opravy škol, budování zdravotnických středisek apod. Projekty 

mají také za cíl poskytnout komunitám dlouhodobý zdroj obživy. 

Lidé z chudých komunit tedy například navštěvují zemědělské 

kurzy, či kurzy s výukou řemeslných prací. 

3.2.3 Vznik projektů sponzorování dětí 

První organizace zaměřující se na projekty sponzorování dětí 

(viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazfl. "Úvod do problematiky") 

vznikaly ve 30. a 40. letech dvacátého století. Jejich cílem byla 

například péče o zdraví, zajištění potravin, vzdělání a přístupu 

k pitné vodě v komunitách postižených válkou. V roce 1937 byla 

ve Španělsku založena puvodní verze nynější organizace Pian 

International, která řešila problémy vzniklé v dusledku španělské 

občanské války. (Pian International, 2009) Po korejské válce 

vznikly další projekty zprostředkovávající péči sponzoru ve 

Spojených státech o sirotky v Jižní Koreji. Odtud se díky 

organizaci World Vision projekty tohoto typu rozšířily do dalších 

Chudých zemí převážně v Asii, Latinské Americe a Africe. 

První organizací v České republice, která začala pracovat na 

projektech typu sponzorování dětí v rozvojových zemích, byla 

Arcidiecézní charita Praha. V roce 1993 bylo jejím prostřednictvím 

podpořeno 200 dětí v Indii. Arcidiecézní charita Praha si 

zaregistrovala pojem "Adopce na dálku" jako ochrannou známku 

pro své projekty, ovšem tento název v České republice následně 
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zobecněl pro všechny ostatní projekty neziskových organizací 

tohoto typu. V 90. letech 20. století se povědomí o projektech 

sponzorování dětí v českém prostředí teprve vytvářelo a skutečně 

velký a stabilní nárust počtu dárcu organizace zaznamenaly teprve 

v prvních letech nového tisíciletí, jak ilustruje tabulka č. 9. 

Tabulka č. 9: Vývoj počtu podporovaných dětí v ADCH Praha 
(Arcidiecézní charita Praha, 2009) 

~emě 
~II. ~II. ~II. ~II. ~II. ~II. ~X. 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Indie 5337 6950 8063 9583 11125 11931 12003 
Uganda 1355 2674 3585 3708 3849 4084 3729 
Zambie O O O O 115 165 218 
Kongo O O O O 9 191 163 
Litva 289 332 312 291 250 221 165 
Lotyšsko 16 16 13 10 9 5 5 
Bělorusko O O 26 53 47 96 107 
Thajsko O O O 148 196 186 185 
Kazachstán O O O 13 10 6 5 
Celkem 6997 9972 11999 13806 15610 16885 16580 
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4. Ceské organizace zajišťující projekty 
sponzorování dětí vafrických zemích 

V české republice pusobí osm organizací zajišťujících 

sponzorování dětí v celkem devíti zemích Afriky. V následujících 

sekcích představím jednotlivé organizace s jejich specifiky, údaji 

o podmínkách fungování projektu, počtu podporovaných dětí a 

cílových zemích, v nichž organizace své projekty implementují. 

4.1 AD CH Praha 

Arcidiecézní charita Praha založila projekt Adopce na dálku 

v roce 1993, kdy v rámci tohoto projektu začala podporovat 200 

dětí v Indii. Od té doby prostřednictvím dárcu z České republiky 

umožňuje vybraným dětem v několika rozvojových zemích získat 

vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a společně 

s dalšími rozvojovými projekty zároveň podporuje rozvoj celých 

komunit. Výhodou, dle ADCH Praha, je vysoká efektivita, 

transparentnost a trvalost výsledku tohoto zpusobu rozvojové 

spolupráce. 

Posláním ADCH Praha je pomoc lidem v nouzi, založená na 

principech křesťanské lásky, bez ohledu na jejich náboženskou, 

politickou či rasovou příslušnost. Pražská Charita je vubec největší 

organizací zabývající se sponzorováním dětí z rozvojových zemí 

v České republice. 

V roce 2009 projekt Rozvojového střediska ADCH Praha -

Adopce na dálku® pomáhá prostřednictvím dárcu více než 17.000 

dětem v Indii, Ugandě, DR Kongo, Zambii, Thajsku, Bělorusku, 

Litvě a Kazachstánu. Jedná se o děti z nejchudších rodin, které 

z finančních duvodu dříve nemohly chodit do školy, anebo by školu 

ze stejných duvodu musely předčasně opustit. 
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Za roční částku 4900/6000 Kč (Indie), 7000 Kč (Uganda a 

DR Kongo), 5000/8000 Kč (Zambie), získá dítě školné, školní 

pomucky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku 

podporuje prostřednictvím menších i větších projektu rozvoj 

komunity, ve které dítě žije - např. kurzy alfabetizace pro 

rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další. Dítě píše svému 

dárci 2 dopisy ročně, partnerská organizace posílá jednou ročně 

školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte. (Arcidiecézní charita 

Praha, 2009) 

4.1.1 Komunitní programy ADCH Praha 

v případě komunitních programu partnerských organizací 

Rozvojového střediska ADCH Praha se komunitou rozumí nejbližší 

okolí sponzorovaných dětí nebo širší společenská skupina 

v závislosti na typu a rozsahu projektu. Vesměs se jedná o 

obyvatele jedné vesnice či skupiny vesnic nebo celé vesnické 

oblasti. Ve městech se komunitou rozumí například obyvatelé 

jednoho městského slumu. 

Komunitní programy partnerských organizací jsou zaměřeny 

na sociálně nejslabší skupiny - chudé rodiny z vesnic a slumu, ve 

kterýCh žijí sponzorované děti. Podmínkou podpory programu 

Rozvojovým střediskem ADCH Praha je jejich přímá vazba na 

rodiny sponzorovaných dětí, i když je jen částečná. Dle ADCH 

Praha žijí chudé rodiny často v hygienicky nevyhovujících obydlíCh 

bez přívodu vody, elektřiny a bez kanalizace. Dospělí členové jsou 

v mnoha případech negramotní, nemají povědomí o základních 

hygienických návycích, nevědí, co dělat, když někdo z rodiny 

onemocní, žijí ve strachu z autorit a jejich životy jsou svázány 

tradicí, předsudky a mnoha pověrami. Tito lidé, jak uvádí ADCH 

Praha, žijí bez vztahu k životnímu prostředí a k péči o své okolí. 
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Komunitní programy jsou založeny na principu svépomoci. 

Lidé mají zlepšit svoji životní situaci vlastním přičiněním. Velkou 

úlohu v tomto ohledu hrají sociální pracovníci, kteří s lidmi 

dlouhodobě pracují, organizují je do skupin, školí je a vzdělávají a 

pomáhají jim postavit se v životě na vlastní nohy. ADCH Praha si 

je vědoma, že základem úspěšného rozvoje chudých rodin je 

komplexní přístup, proto jsou podporované projekty vícestranné. 

Mnoho z nich tvoří řada jednotlivých programu - vzdělávací, 

zdravotní, vlastní zaměstnání a další. Cílem komunitních programu 

ADCH Praha je vymanit sociálně slabé rodiny z chudoby, zlepšit 

jejich ekonomickou situaci, zdraví, vzdělání a celkové postavení ve 

společnosti. 

Mezi příklady komunitních aktivit ADCH Praha patří 

organizování žen i mužu do svépomocných skupin, osvětové 

programy a školení, zdravotní péče, vzdělávání dospělých, vlastní 

zaměstnání (chov dobytka, pěstování ovoce a zeleniny, výroba 

domácích produktu, otevření obchudku, šití na zakázku, výroba 

cukrovinek a rychlého občerstvení, prodej dřeva, látek a dalšího 

zboží), péče o životní prostředí, rozvoj místní infrastruktury 

(rozvody pitné vody, opravy domu, přijatelné hygienické zázemí), 

dětské a mládežnické kluby, oslavy místních, náboženských a 

státních svátku. 

Cílem zemědělských projektu ADCH Praha v rozvojových 

oblastech je vedení studentu k soběstačnosti a zodpovědnosti, 

pozitivnímu přístupu k práci, rozšiřování praktických znalostí a 

dovedností v zemědělství, a také získání finančních prostředku, 

přičemž sociální pracovníci ani koordinátoři nemají nárok na podíl 

z případného zisku. (Arcidiecézní charita Praha, 2009) 
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4.2 Humanistické centrum Dialog 

Humanistické centrum Dialog je občanské sdružení, které 

vzniklo v roce 1998 z iniciativy členu mezinárodního 

Humanistického hnutí. Cílem činnosti, jak je deklarováno 

Humanistickým centrem, je podpora a šíření humanistických 

myšlenek, ochrana lidských práv a rozvoj občanské společnosti 

ruznými formami kulturních a společenských činností. Toto 

občanské sdružení je postaveno převážně na dobrovolnické práci. 

Lidé sdružení v tomto uskupení usilují o vytvoření lidštějšího světa 

- bez násilí, diskriminace a zbytečného utrpení. Sdružení 

Humanistické centrum Dialog se v roce 1999 připojilo 

k mezinárodní kampani Humanistického hnutí a zahájilo projekty 

Kampaně lidské podpory v Guineji, Keňi a Beninu. 

Humanistické centrum Dialog také organizuje projekty 

v oblasti školství, zdravotnictví a zemědělství v Africe, sbírky, 

festivaly, výstavy fotografií v ČR na podporu projektu v Africe, 

Ples AFRIKA v pražské Lucerně, programy Kampaně lidské 

podpory pro české školy, pusobící proti diskriminaci a xenofobii 

mezi mládeží v ČR a kurzy pro dobrovolníky. 

Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku se zaměřuje 

na pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby. Jeho 

cílem je zajištění vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si 

nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou. 

Humanistické centrum Dialog vysvětluje, že "adoptivní rodič" z 

Evropy, což muže být jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace 

nebo firma, hradí potřebnému dítěti školné, všechny učební 

pomucky a školní uniformu. Cílem finanční podpory je pomoci 

dítěti dosáhnout alespoň minima životních podmínek nutných k 

dustojnému životu. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo na 

účet školy, případně organizátorum v místě. "Adoptivní rodina" je 

pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si 
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vyměňovat aktuální fotografie, dopisovat si, poslat dítěti dárek a 

v případě zájmu je možné dítě navštívit. 

Minimální období, během kterého je dítě možno 

prostřednictvím Humanistického centra Dialog podporovat, je vždy 

12 měsícu. Lidé, kteří podporují dítě v programu Adopce afrických 

dětí, se stávají součástí této mezinárodní sítě solidarity - členem 

Humanistického hnutí a jsou pravidelně informováni o 

probíhajících i nově chystaných projektech a akcích. V roce 2009 

je do projektu Adopce afrických dětí zapojeno 1861 dětí. Z toho 

95 v Beninu, 1216 v Guineji a 418 v Keni. Podle jednotlivých zemí 

je i odstupňována výše finanční podpory (Guinea 5520 Kč/rok, 

Benin 6000 Kč/rok, Keňa 7200 Kč/rok). Částka určená na 

organizační zajištění a rozvoj projektu Humanistického hnutí 

nepřesahuje 25% z výše daru. V rámci Kampaně lidské podpory 

jsou organizovány i další projekty, např. řemeslnické kurzy, 

hygienická osvěta a prevence nemocí, kurzy počítačové 

gramotnosti, úklid čtvrtí a sběr odpadku, péče o "děti ulice" a další 

projekty. (Humanistické centrum Dialog, 2009) 

4.3 Human;st; Narov;nu 

Humanistické centrum Narovinu je občanské sdružení, které 

vzniklo v roce 1995 z iniciativy členu mezinárodního 

Humanistického hnutí. Cíle činnosti jsou totožné, jako 

u Humanistického centra Dialog. Je jedním ze čtyř občanských 

sdružení a jedné politické strany, které v ČR zastupují mezinárodní 

Humanistické hnutí, rozvíjející své aktivity ve více než 100 zemích 

světa. Vytváří síť lidí na celém světě, kteří nejruznějšími aktivitami 

a projekty upozorňují na problémy dnešní společnosti a metodou 

aktivního nenásilí se snaží směřovat k hluboké osobní i 

společenské změně. V roce 2000 se sdružení připojilo 

k mezinárodní Kampani lidské podpory a zahájilo projekty pro 
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africkou Keňu. V současnosti se zabývá především projekty této 

Kampaně lidské podpory - tedy rozvojovou pomocí a výchovou. 

Sdružení Humanistické centrum Narovinu je postaveno na 

dobrovolnické práci - v rámci Humanistického hnutí se na jeho 

činnosti aktuálně pod:ii celkern 12 eGu GGiXG'"'':;';;-""",, v "'-'", .... v'"'''' 

v ČR a 100 na Slovensku. Od poloviny roku 2003 se dva 

zaměstnanci věnují především projektu "Adopce afrických dětr' na 

plný úvazek. V lednu 2004 Humanistické centrum Narovinu 

otevřelo nové prostory v Praze, které slouží projektu "Adopce 

afrických dětr' a programu pro veřejnost. V pruběhu roku 2006 

kvuli narustajícímu rozsahu projektu Adopce se počet 

zaměstnancu Humanistického hnutí Narovinu rozšířil o další dvě 

osoby, které zajišťují především administrativní zázemí a plynulý 

chod projektu a kanceláře. V centru Narovinu se nachází také 

obchod v duchu "Fair Trade" s výrobky z Keni a Indie, jejichž 

prodej slouží přímé pOdpoře humanistických projektu a místních 

výrobcu. V centru se dále pořádají výstavy, besedy s promítáním, 

kurzy a semináře. 

Humanistické centrum Narovinu je také zakládajícím členem 

Českého Fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS), a snaží se 

spolupracovat s dalšími organizacemi pusobícími v oblasti 

rozvojové a humanitární pomoci a předkládat projekty v této 

oblasti. V roce 2004 byl vládou ČR Humanistickému centru 

Narovinu schválen projekt rozvojové pomoci "Elektřina ze Slunce 

pro školy v Keni", který byl úspěšně dokončen roku 2006. Další 

velký projekt, který Humanistické centrum Narovinu financuje ze 

soukromých a grantových zdroju, je zaměřen na komunitu ve 

vesnici na ostrově Rusinga Island na Viktoriině jezeře. Projekt 

"Ostrov Naděje" místním lidem přinese sirotčinec se školou a 

klinikou. V Indickém městě Virudhunagar byl roku 2006 úspěšně 

dokončen sirotčinec pro děti postižené vlnou tsunami. 

(Humanistické centrum Narovinu, 2009) 
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4.3.1 Adopce afrických děti - projekt pomoci na dálku 

Tento projekt má stejná specifika, jako projekt 

Humanistického centra Dialog, ovšem je převážně zaměřen na 

podporu chudých dětí v Keni. Minimální období, během kterého je 

dítě možno podporovat, je 12 měsícu. Při sponzorování dítěte 

v Keni se hradí příspěvek 7 200 Kč na celý rok, který je možno 

zaplatit jednorázově, ve třech splátkách, nebo i měsíčně (tedy 600 

Kč měsíčně). Celková roční částka je v současné době použita 

v následujícím poměru: 5400 Kč (75 %) obdrží přímo dané dítě 

v Keni (kompletní školní uniforma, učebnice, školní pomucky, 

školní poplatky a v některých oblastech, kde jsou kvalitní státní -

bezplatné - školy, se hradí i zdravotní péče, jídlo nebo další 

potřebné věci, jako jsou matrace, deky, moskytiéry), 1800 Kč (25 

%) je určeno na zajištění organizačních nákladu v ČR i Keni (platy 

zaměstnancu, telefonní poplatky, poštovné, převody a bankovní 

poplatky, cestovné, pronájmy kanceláře, kancelářské potřeby) a 

na podporu dalších projektu. Jde např. o vybavení škol; pomoc 

pOdporovaným dětem v nouzi - operace a naléhavé lékařské 

ošetření, hospitalizace; stavbu a vybavení sirotčincu - jako je 

např. "Ostrov Naděje"; pokrytí nákladu na vzdělání dětem, kterým 

dárce náhle přestal přispívat; semináře učitelu v Keni; projekt 

"Afrika v českých školách"; projekt "Výchovou k nenásilP'; 

podporu aktivit proti rasismu a semináře pro koordinátory 

projektu a dobrovolníku v Keni a ČR. 

Zvláštností v keňském školství je reforma z roku 2003, která 

zavedla bezplatné školství. Realita je ale taková, že státních škol 

je nedostatek a i v nich jsou na rodičích požadovány náklady 

spojené se školní docházkou, jako je uniforma, učebnice apod. 

Problém je nejen malý počet státních škol, ale také velký počet 

žáku ve třídě - v některých školách muže být kolem 100 až 150 

dětí ve třídě. Děti zapojené do projektu navštěvují cenově 
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přijatelné, ale pokud možno co nejlepší školy v dané oblasti. Místní 

koordinátoři spolupracují s ruznými soukromými, církevními, 

komunitními a někde, kde lépe fungují, i se státními školami. 

(Humanistické centrum Narovinu, 2009) 

4.4 Vysokoškolšti humanisté 

Občanské sdružení Vysokoškolští humanisté vzniklo v roce 

1999. Ve stejném roce se připojilo ke Kampani lidské podpory a 

zahájilo své projekty v západoafrickém státě Guinea. Od března 

2002 funguje v rámci tohoto sdružení i projekt Adopce afrických 

dětí, který probíhá ve městech Conakry, Kankan a Kindia. Na 

místě je fungování projektu zajištěno sítí tamních dobrovolníku 

v rámci sdružení AGUIPAH při Humanistickém hnutí. Tito lidé 

vybírají děti ve věku 3-18 let, které je možno zařadit do školní 

docházky a pocházejí z chudých rodin bez dostatečného finančního 

zázemí, aby dítě mohlo navštěvovat školu. V roce 2009 je 

prostřednictvím tohoto sdružení pOdporováno 780 dětí. 

Školský systém Guinei určuje ruznou výši nákladu na 

studium dítěte v pruběhu několika let. Díky tomu je i příspěvek 

podpory ruzný. Pro 1.-6. třídu základní školy je příspěvek 6000 

Kč/rok. Pro tzv. College (7.-10. třída) je příspěvek 7500 Kč/rok. 

Pro podporu studenta střední školy je příspěvek stanoven ve výši 

9000 Kč/rok. 75 % Z celkové částky je určeno na podporu dítěte, 

jeho vzdělání, zdravotní péčí apod. Ze zbývající částky je 

zajišťováno financování organizace a fungování dalších projektu 

v rámci Kampaně lidské podpory. (Vysokoškolští humanisté, 2009) 

4.5 Hnuti solidarity s chudými třetího světa Maitri 

Hnutí solidarity s chudými třetího světa Maitri je organizace, 

která vznikla v křesťanském prostředí v Polsku. Poté se po roce 
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1989 rozšířila i do bývalého Československa. Cíl hnutí je definován 

již v jeho názvu - pomáhat chudým v zemích třetího světa. V roce 

1995 založilo toto hnutí Nadační fond solidarity s chudými třetího 

světa Maitri. Z něj se financují projekty vedoucí k plnění cílu hnutí. 

V roce 1996 byl zahájen projekt s názvem Adopce srdce. Jedná se 

o projekt sponzorování jednoho či více sirotku formou hrazení 

nákladu na jejich obživu. Projekt je realizován ve Rwandě a 

v Demokratické republice Kongo. Ve Rwandě projekt pusobí 

v oblasti Gikondo, části hlavního města Kigali, a ve vesnicích 

Ruhango, Butare, Masaka, Karama. Většinou jde o oblasti 

s polskými misijními stanicemi. 

V Demokratické republice Kongo pusobí projekt ve čtvrti 

Keshero ve městě Goma a ve farnosti Rutshuru. O zajištění 

projektu na místě se starají řádové sestry z ruzných řeholních 

společenstev. Sestry za jim přidělené finanční prostředky 

z nadačního konta nakupují potřebné věci pro děti zapojené do 

programu. Jak nadace uvádí, děti nikdy nedostávají peníze přímo 

kvuli tomu, že by s nimi neuměly rozumně hospodařit. V roce 

2009 je do projektu adopce zapojeno přibližně 300 dětí ve Rwandě 

a 150 v Demokratické republice Kongo. 

Do projektu jsou vybíráni přednostně sirotci ve věku do 

osmnácti let, výjimečně děti rodiču, kteří jsou vážně nemocní 

nebo ve vězení apod. Roční podpora dítěte závisí na stupni školy, 

který navštěvuje. Pro žáka prvního stupně činí částka 4 200 

Kč/rok a pro žáka druhého stupně 5 500 Kč/rok. Z uvedených 

částek jsou 1-2 % určeny k zajištění projektu v České republice. 

Za vynaložené peníze adoptivní rodič získá fotografii, základní 

informace o dítěti a u starších dětí i informace o prospěchu. 

Současně s projektem Adopce srdce fungují i další formy 

podpory afrických dětí a to program Pomoc hladovějícím. Jedná se 

o finanční podporu středisek pro léčbu podvyživených dětí, která 

jsou provozována řeholními sestrami. V roce 1995 v rámci pomoci 
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obětem genocidy ve Rwandě odeslalo hnutí Maitri do Kigali, 

hlavního města Rwandy, kontejner obsahující přes 14 tun věcí 

(oblečení, potraviny, léky a zdravotnický materiál atd.) v hodnotě 

asi 2,5 mil. Kč. V roce 1997 byl odeslán druhý kontejner 

pOdobného obsahu. Od roku 1995 do současnosti bylo zároveň do 

Rwandy odesláno přes milion dolaru (společně z ČR a Polska), 

které byly použity v převážné míře na nákup základních potravin a 

na podporu sirotku. Veškerá pomoc, kterou hnutí Maitri poskytuje 

chudým ve třetím světě, pochází z drobných daru individuálních 

dárcu v České republice, většinou z křesťanského prostředí. 

(Maitri, 2009) Takováto humanitární hmotná pomoc dokáže 

dočasně ulevit strádajícím lidem v rozvojových zemích. Otázkou 

ovšem zustává, zda z dlouhodobého hlediska nemá tato hmotná 

pomoc spíše negativní dopad. Místní řemeslníci díky ní například 

přicházejí o práci, jelikož jejich produkty byly nahrazeny dary 

z bohatých zemí a zájem o místní výrobky klesá. 

4.6 Humanitas Afrika 

Občanské sdružení Humanitas Afrika vzniklo v Praze v roce 

2000 jako africko-česká iniciativa s cílem přispět k šíření vzájemné 

tolerance a porozumění mezi Čechy a Afričany a ke zlepšení 

informovanosti o Africe, Afričanech a jejich kultuře v české 

společnosti. Mezi další cíle tohoto sdružení patří i podpora vzdělání 

a rozvoje v Africe, podpora projektu vedoucích ke svépomoci, 

vytváření pracovních příležitostí v chudých oblastech Afriky, 

pomoc Afričanum žijícím v ČR při integraci do české společnosti a 

podpora udržení pocitu vlastní identity a kultury. 

Od roku 2002 Humanitas Afrika zprostředkovává pomoc 

dětem ve vesnické oblasti regionu Amasaman v jižní Ghaně 

v rámci programu podpory vzdělání s názvem Vaše dítě v Africe. 
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Program je pOdpořen prací dobrovolníku, kteří pomáhají 

s organizací projektu v Čechách i v Africe. 

Duležitou součástí činnosti této organizace jsou vzdělávací 

aktivity v České republice. Jedním z hlavních pilířu vzdělávání je 

rozvojová a multikulturní výchova na základních a středních 

školách v České republice. Ve spolupráci se školami pořádá 

Humanitas Afrika jednodenní program, který se skládá z dílen, 

debaty a promítání. Od roku 2005 funguje v sídle sdružení Africké 

informační centrum s knihovnou, kde lze nalézt publikace a 

periodika o Africe a Afričanech ze všech oblastí společenského 

zájmu. (Humanitas Afrika, 2009) 

4.6.1 Projekt sponzorství 

Prioritou projektu je dle Humanitas Afrika zlepšit přístup ke 

vzdělání dětem a mladým lidem, jejichž rodiče nebo opatrovníci 

nemají peníze na výdaje spojené se školní docházkou, a umožnit 

jim rozvíjet jejich schopnosti a talent. Pomoc je organizována 

v partnerství s konkrétními školami v Ghaně a Beninu a místními 

sdruženími rodiču a učitelu. Od září 2006 také sdružení podporuje 

děti žijící v sirotčinci ve slumu Lenana v Nairobi, v Keni. 

Příspěvkem sponzoři pomáhají nejen konkrétnímu dítěti, ale 

škole, kterou navštěvuje nebo sirotčinci, kde dítě žije, a tím 

rozvoji komunity jako takové. Počet adoptovaných dětí 

prostřednictvím organizace Humanitas Afrika je v roce 2009 

přibližně 513 dětí. 

V Ghaně je projekt situován ve vesnických oblastech 

nedaleko města Nsawam. Většina obyvatel se živí z toho, co jsou 

schopni vypěstovat na malém kousku pole. Hlavními plodinami 

jsou maniok, yam, kukuřice, ananas, citrusové plody, palmový 

olej apod. Někteří se nechávají najímat na velké farmy - pruměrná 

mzda zde je v přepočtu okolo 500 Kč za měsíc. Rodiny žijí v 
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malých chýších nebo domcích, kde není elektřina ani přívod vody, 

a často chodí pro vodu velmi daleko od svých obydlí. 

Náklady projektu se liší podle země, kde je projekt 

organizován, proto je i výše příspěvku na období 1 roku odlišná. 

V Ghaně činí příspěvek 5000 Kč, v Beninu 5800 Kč a v Keni 

(podpora sirotčince) 6900 Kč za rok. Z příspěvku organizace 

dětem hradí uniformu, boty, školní pomucky a učebnice, zdravotní 

péči a přispívá na školní stravu dítěte. Ve spolupráci se 

školou/sirotčincem organizuje programy zdravotní prevence, 

sportovní a výchovné akce. Dále podporuje jednorázové projekty 

na rozvoj školy - budování soc. zařízení, přístavby apod. 

V případě sirotčince přispívá Humanitas Afrika také na provozní 

náklady. Pokud se dítě dostane na střední školu, příspěvek 

pokrývá pouze školné, ve kterém je zahrnuto ubytování na 

111"''''''1' 1\.01'''' __ 

Školy v oblasti vesnic okrsku Ga na jihu Ghany jsou 

spravované státem. Přes mnohaleté snahy vlády zajistit bezplatné 

vzdělání na úrovni základních škol byly školy dosud závislé na 

příspěvcích místních obyvatel. Jelikož většina vesničanu žije na 

hranici chudoby, nemají prostředky na nákup pomucek nebo 

zajištění zdravotní péče pro děti a na chod školy již nezbývají 

prostředky. To se neblaze odráží na úrovni výuky, docházce a 

zejména úspěšnosti žáku ve vyšších ročnících a možnosti dostat se 

na střední školu. 

Většina středních škol je internátních - školné tedy zahrnuje 

i ubytování. Dětem, které splní podmínky přijetí na střední školu, 

je školné uhrazeno poté, co Humanitas Afrika obdrží kopii 

závěrečného vysvědčení Basic Education Certificate Examination a 

přijímací formulář Admission Form for Senior Secondary School. 

Beninský projekt je situován do vesnické oblasti mezi městy 

Cotonou a Porto Novo. Situace v místních základních školách je 

podobná jako v Ghaně. V Beninu je však ještě menší procento 
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dívek, které dokončí základní vzdělání. Celkově se gramotnost žen 

v této zemi pohybuje okolo 26%. Také v Beninu mnoho dětí školu 

nedokončí. 

Keňský projekt se soustředí na podporu neziskové 

organizace Lenana Slum Orphans sídlící a působící ve slumu 

Lenana na předměstí Nairobi v Keni. Organizace byla založena 

v červnu 2004 s cílem pomáhat sirotkům, jejichž rodiče zemřeli na 

HIV-AIDS, dětem nemocným HIV-AIDS a dalším ohroženým 

dětem žijícím v této komunitě. Cílem projektu je zajistit těmto 

dětem základní potřeby, jako je pravidelná strava, adekvátní 

lékařská péče, přístup ke vzdělání, poskytovat psychologickou 

pomoc, zajišťovat výchovnou péči včetně využití volného času a 

vytvořit tak podmínky nutné k důstojnému životu a realizaci 

osobního potenciálu jednotlivých dětí. 

Vzdělávání dívek a žen je velmi důležitou součástí národní 

strategie boje s extrémní chudobou v Ghaně. Ženy bez vzdělání 

jsou velmi zranitelnou skupinou obyvatel, neví jak bojovat za svá 

základní práva, jak chránit své zdraví a zdraví svých dětí. Naopak 

ženy se vzděláním mají lepší šance pro uplatnění na trhu práce. 

Díky šanci na dObrý výdělek se mohou stát do určité míry 

ekonomicky nezávislými, pomáhat své rodině a významně 

přispívat k rozvoji komunity, v níž žijí. Cílem projektu "Dobrý start 

- Bon Depart" je zvýšení kvalifikace dívek v rámci nově 

vytvořeného vzdělávacího modulu při středních školách 

zaměřeného na počítačovou gramotnost a kvalifikaci 

v administrativní oblasti. Projekt probíhá ve spolupráci se dvěma 

středními technickými školami v hlavním městě Ouagadougou. 

(Humanitas Afrika, 2009) 
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4.7 Pro-contact 

Pro-Contact je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2004, 

od kdy též realizuje Projekt adopce afrických dětí na dálku v 

Guineji. V současné době projekt pusobí v hlavním městě Konakry 

a ve středisku Kissidougou. Ke špatným životním podmínkám v 

této zemi přispívá politická nestabilita, která má za následek 

neřešení problému souvisejících s chudobou. 

Do projektu adopce je v roce 2009 zapojeno prostřednictvím 

tohoto občanského sdružení přibližně 990 dětí. Kritériem pro výběr 

jsou sociální podmínky dítěte. O fungování projektu na místě se 

stará partnerská organizace Pro-Contact Guinée, která má 

zastoupení v hlavním městě Konakry a v městě Kissidougou. 

Sdružení Pro-contact uvádí, že cílem Projektu adopce 

afrických dětí na dálku je umožnit chudým guinejským dětem 

získat základní školní vzdělání a také poskytnout v rámci 

dostupných prostředku zdravotní péči, aby měly šanci na lepší 

život. Děti jsou do sponzorského projektu zařazovány pouze podle 

kritéria potřebnosti: do projektu jsou zařazovány děti, které do 

školy buď nikdy nechodily, nebo které už do školy někdy určitou 

dobu chodily, ale musely kvuli špatné finanční situaci rodiny školu 

opustit. Do projektu se též zařazují děti, které chodí do škol 

státních a některých soukromých, kde je naprosto nevyhovující 

kvalita. Adoptivní rodič z České republiky finančně podporuje 

konkrétní dítě, které díky němu chodí do kvalitní soukromé školy 

či školky. 

Roční příspěvek od dárce činí 5250 Kč. 3900 Kč z této částky 

je určeno přímo na podporu dítěte. Tato částka je dále rozdělena 

na 3100 Kč určených na platbu školného a 800 Kč určených na 

výdaje za školní uniformu, pomucky do školy apod. Zbývajících 

1350 Kč z celkové částky činí režijní náklady organizace (900 Kč v 

ČR a 450 Kč v Guineji). Pro-Contact vedle svého hlavního projektu 
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sponzorování dětí také pracuje na Projektu výstavby soukromých 

škol, který úzce souvisí s hlavním cílem této organizace. 

Sponzorům organizace Pro-contact garantuje zaslání obrázku od 

dítěte dvakrát ročně, aktuální fotografie dítěte a dopisu od dítěte a 

jednou ročně vysvědčení a potvrzení o docházce. (Pro-Contact, 

2009) 

4.8 Nadace mezinárodní potřeby 

Nadace mezinárodní potřeby je neziskovou křesťanskou 

organizací založenou v roce 1995. Tato nadace je součástí 

mezinárodní misijní sítě The International Needs Network. Dle 

nadace je jejím cílem zlepšit životní podmínky místních lidí a 

podpořit vzdělávání chudých dětí a zároveň pomoci křesťanům 

v šíření hodnot Kristova evangelia. Jednou z aktivit nadace je i 

realizace programu adopce na dálku s názvem Dálková adopce 

PLUS. 

Jedná se o program podpory dětí z nejchudších částí světa, 

které, jak nadace uvádí, "bez pomoci nemají šanci dosáhnout 

vzdělání a musí tak živořit v bídě". Nadace mezinárodní potřeby 

zajišťuje tento program od roku 1997. V současné době působí 

projekt Dálkové adopce ve čtyřech zemích - na Filipínách, 

v Nepálu, na Srí Lance a v Ugandě. V roce 2009 nadace podporuje 

celkem 300 dětí z daných zemí. Do roku 2009 bylo 

prostřednictvím nadace umožněno dostudovat základní nebo 

střední školu 75 dětem. 

V popisu programu Dálkové adopce nadace uvádí, že jde 

o přímou a adresnou finanční podporu konkrétního dítěte, jehož 

data a fotografii dárce podpory obdrží. Děti zůstávají ve svém 

prostředí, dostanou prostředky ke vzdělávání, a tak se dle nadace 

zcela změní jejich život. Podpora dětem kromě přístupu ke 

vzdělání zabezpečí jídlo, oblečení (včetně školní uniformy), boty, 
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nepromokavý plášť nebo deštník na období dešťu a školní 

pomucky (učebnice a další pomucky, školné nebo školní poplatky, 

školní potřeby, školní tašky), a podle potřeby také lékařské 

ošetření. Čtyřikrát ročně dostane dárce zprávu o pOdporovaném 

dítěti či krátký dopis přímo od něj. Nadace deklaruje, že podle 

místních podmínek a možností je podpora otevřena pro všechny 

děti bez rozdílu vyznání, přičemž jako "PLUS" děti dostávají 

příležitost založit svuj život na pevných hodnotách evangelia a 

dárci dostávají pravidelné informace i o misijní práci v zemi, kde 

dítě žije. 1/7 finanční podpory od dárcu je použita na náklady 

misijní práce, na níž projekt "Dálková adopce PLUS" spočívá, a na 

práci konkrétních pracovníku církve v dané zemi. 

Místní organizace programu Dálkové adopce je řešena 

prostřednictvím církevních pracovníku a misií, které jsou součástí 

mezinárodní misijní sítě IN Network. O zařazení dětí do projektu 

adopce na dálku tedy rozhodují místní organizace, které mají 

zároveň na starosti platby určené školám. Výše ročního příspěvku 

je stanovena pro všechny země ve výši 8400 Kč. Nadace zároveň 

vytváří rezervní fond, z něhož je podporováno více dětí v dané 

lokalitě, než je přímo pOdporováno sponzory z České republiky. 

Paralelně s rozvojovými projekty probíhá prostřednictvím 

Nadace mezinárodní potřeby misijní činnost. Jak nadace uvádí: 

"Naši partneři v IN Network ze zkušenosti poznali, že svým 

vlastním lidem nejvíce pomohli tehdy, když jim evangelium 

otevřelo obzory pro zcela nové pohledy na svět. Lidské životy, 

postoje a hodnoty dostávají náhle jiný směr a to, co se zdálo 

nedosažitelné, je náhle možné. Je to obnova, která začíná uvnitř 

člověka. Lidé dostali novou motivaci vzít zodpovědnost za svuj 

život do svých rukou, změnit svou bídu a životní podmínky." 

(Nadace mezinárodní potřeby, 2009) Nadace tedy v rámci svých 

činností otevřeně účastníky projektu ovlivňuje k vyznávání 

vlastních hodnot. 
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5. Porovnání negativních a pozitivních dopadu 
projektů sponzorování dětí 

V českém prostředí jsou v diskusích a článcích o projektech 

sponzorování dětí v rozvojových zemích často za negativní dopady 

považovány okolnosti související s fungováním těchto projektu 

v České republice, jako například nedostatečná komunikace 

organizací s dárci, málo časté zasílání zpráv o dětech či to, že 

dopis od dítěte nebyl napsán samotným dítětem, nýbrž dospělou 

osobou. Tyto okolnosti vznikají díky tomu, že někteří dárci 

nesprávně vnímají sponzorování dítěte prostřednictvím rozvojové 

organizace jako službu, v jejímž rámci se dárcum organizace bude 

rozsáhle věnovat. Nejedná se však o negativní dopady související 

s cíly projektu, nýbrž o faktory související s očekáváními dárcu. 

V mém výzkumu jsem se zaměřil na vyhledání negativních dopadu 

sponzorování dětí souvisejících s cíly projektu a zjištění přístupu 

českých organizací k těmto negativním dopadum. S využitím 

dotazníku, kde jsem organizacím položil otázky týkající se 

fungování jejich projektu a souvisejících negativních dopadu, jsem 

zjistil, jak je k jednotlivým problémum v rámci českých organizací 

přistupováno. 

pracovníkum osmi českých organizací (ADCH Praha, 

Humanistické centrum Dialog, Humanisti Narovinu, Vysokoškolští 

humanisté, Hnutí solidarity s chudými třetího světa Maitri, 

Humanitas Afrika, Pro-contact, Nadace mezinárodní potřeby), 

které se svými projekty sponzorování dětí pusobí v afrických 

zemích, byly položeny následující otázky: 

1. Vedle pozitivních dopadu vašeho projektu, monitoruje vaše 

organizace negativní dopady na dítě, jeho rodinu, či komunitu? 

Pokud ano, jaké negativní dopady existují? 
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2. Jakým zpusobem organizace zjišťuje údaje o účelnosti 

daného projektu v porovnání s rozvojovými projekty s plošnou 

pusobností? Vede projekt sponzorování dětí k dlouhodobému 

zlepšení situace v dané lokalitě? 

3. Nevede sponzorská podpora u dětí k vytváření pocitu 

závislosti na dobré vuli bohatých? 

4. Jaký dopad má projekt na fungování vztahu v komunitě, 

v níž dítě žije? Jak je z komunity na podporované dítě nahlíženo? 

5. Podle jakého klíče se dítě do projektu vybírá, pokud daná 

kritéria v určité komunitě splňuje mnohem více dětí, než je možné 

podporovat? 

6. Nevytváří si dítě na základě dopisu, které obdrží od 

sponzora, nesplnitelná přání o životě v západním standardu? 

7. Podporuje organizace dítě i poté, co dítě dostuduje? 

8. Zajišťuje organizace projekty poskytUjící pracovní příležitosti 

v podporovaných komunitách? Pokud ano, jak tyto projekty 

navazují na projekt sponzorování dětí? 

9. Jsou do vašeho projektu děti vybírány podle jejich 

náboženského přesvědčení? 

10. Jaké jsou pocity dětí a jejich rodiču při pořizování fotografií 

za účelem umístění do databáze, případně za účelem zaslání 

fotografie sponzorovi? 

11. Nedochází u dětí k nepříjemným pocitum, mají-Ii napsat 

dopis či nakreslit obrázek pro sponzora? 

Při vyhodnocování získaných informací jsem nediferencoval 

přístupy k řešení negativních dopadu projektu mezi jednotlivými 

organizacemi, neboť se odpovědi všech osmi organizací na otázky 

v dotazníku do značné míry podobaly. Pokud se přístup určité 

organizace k danému problému lišil od ostatních organizací, tuto 

skutečnost jsem v textu uvedl. 
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5.1 Nákladnost 

Sponzorování dítěte je nákladným zpusobem, jak pomáhat 

chudým. Ve srovnání s jinými zpusoby pomáhání chudým lidem se 

více darovaných peněz spotřebuje na administrativní činnost. 

Například monitorování potřeb jednotlivých dětí a rodin vyžaduje 

čas pracovníka charitativní organizace, kterého je potřeba zaplatit. 

Organizování a posílání dopisu, fotografií, školních vysvědčení a 

dalších materiálu dárcum vyžaduje čas a peníze. Překládání dopisu 

a výkazu mezi dárcem a dítětem muže být obzvláště nákladné. 

Kdyby se stejná částka finančních prostředku darovala na projekty 

rozvíjející celé komunity, pro chudé lidi by se tím mohlo vykonat 

mnohem více. (Wroe a Doney, 2009) 

Pokud by alternativou ke sponzorování dětí bylo využití 

všech peněz na projekty pomáhající všem potřebným dětem, 

mnohé charitativní organizace by tuto cestu upřednostňovaly. 

Charitativní organizace SOS Children's villages odmítá argument, 

že peníze aktuálně vynaložené na vytváření vztahu mezi 

evropskými dospělými a sirotky v třetím světě nejsou správně 

utracené finanční prostředky. Je pravděpodobné, že pokud by 

Evropané nedarovali peníze na sponzorování dětí, utratili by je za 

zboží či služby v rámci Evropy a nikoliv za jiný druh pomoci. (SOS 

Children's vi/lages, 2009) To je dáno strukturou projektu 

sponzorování chudých dětí v rozvojových zemích. Sponzora ve 

většině případu k tomuto typu projektu přivede fakt, že má 

možnost se dozvědět o konkrétním účinku darované částky. 

Zároveň je pro sponzora velmi uspokojující, že ví o konkrétní 

lidské tváři, které pomáhá k lepšímu životu. U projektu 

zaměřených na plošnou rozvojovou pomoc se tento moment 

nevyskytuje, neboť sponzor nevidí konkrétní výsledky u 

\<..ot\\<..rétt\'ho č\o'Je.\<..a. \0 )e ?ro mot\'Jac.\ \<.. óaro\lát\, ?et\e."Z. pro 

velkou skupinu dárcu zcela zásadní faktor. Sponzorování dětí v 
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každém případě představuje motiv pro dárcovství, díky němuž 

charitativní organizace vyberou velké množství peněz určených 

pro chudé lidi. (Endersby, 2006) 

Některé charitativní organizace se zaměřují na velké 

mezinárodní rozvojové práce a politické kampaně. Většina 

organizací nabízejících sponzorování dětí namísto toho spíše 

pracuje v jednotlivých zemích, pro něž mají odborné zázemí. 

Dárcovství zaměřené na podporu určitého dítěte neznamená, že 

by lidé zároveň nepodporovali jiné druhy charitativních činností. 

Mnozí lidé však nesouhlasí s politickými agendami velkých 

rozvojových charitativních organizací a nechtějí se na jejich 

projektech dárcovsky účastnit, proto podporují konkrétní děti 

prostřednictvím sponzorských projektu. (Endersby, 2006) 

Sponzorování dětem beze sporu dává naději na lepší život. 

Celosvětově nemusí trpět hladem několik miliónu sponzorovaných 

dětí, pro něž je zároveň zajištěno přístřeší a základní lékařská 

péče. (To sponsor or not to sponsor?, 2007) 

Sponzorování dítěte je podle přesvědčení mnoha dárcu a 

rozvojových organizací dobrým zpusobem, jak změnit životy 

chudých lidí, zlepšit životní podmínky těchto lidí a vytvořit 

celkovou lepší kvalitu života. (Child sponsorship - do or don't, 

2009). Nejedná se jen o jednorázový dar, ale o dlouhodobý 

závazek k pravidelným měsíčním platbám. Sponzorování dítěte 

s sebou přináší to, že se lze dozvědět, jakým zpusobem darovaná 

částka pomáhá. Nejen že se z darovaných peněz zajistí školní 

docházka a zdravotní péče, ale i podpora ostatních místních 

rozvojových projektu. Administrativní náklady jsou nezbytné 

v jakékoliv charitativní činnosti. V této oblasti je alespoň zřejmé, 

že darované finanční prostředky nepřijdou vniveč. (Endersby, 

2006) 

Sponzorské projekty zajišťují finanční nezávislost na 

oficiálních státních organizacích, čímž se těmto projektum dostává 
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nezbytné flexibility. (Brehm a Gale, 2000) Byrokracie v místě 

pusobení rozvojových organizací bývá velmi nepružná a 

organizace se při své činnosti nemohou spoléhat na dynamickou 

podporu místních úřadu. Proto jsou pravidelně přijímané finance 

od dárcu při plnění cílu organizací nenahraditelné. 

5.1.1 Přistup českých organizaci k danému problému 

Ceské organizace si jsou vědomy zvýšených nákladu na 

provozování projektu tohoto typu, ovšem zvýšené náklady jsou 

jen menší stinnou stránkou vysoké úspěšnosti projektu z hlediska 

oslovování dárcu a dosažených výsledku. Všechny oslovené české 

organizace odvádí část darovaných prostředku do svého 

rezervního fondu, z něhož částečně financují plošné komunitní 

rozvojové projekty. Rezervní fondy slouží také pro případ, kdy 

sponzor náhle ukončí podporu určitého dítěte. V takové situaci se 

z rezervního fondu hradí náklady na školné a další výdaje, aby 

dítě mohlo pokračovat ve školní docházce alespoň do doby, než se 

najde jiný sponzor. 

Administrace projektu nemusí být dle oslovených českých 

organizací těžkopádná a nákladná. Muže být svěřena do rukou 

místní komunity a stát se prostředkem k budování místní 

administrativní kapacity. Místní pracovníci v projektech 

sponzorování dětí se často rekrutují z řad dětí, které v minulosti 

byly sponzorované. Místní lidé se učí spravovat, řídit a rozhodovat 

v projektech, které se týkají jejich vlastních životu a životu lidí 

v jejich komunitě. Tím se zajišťují místní kapacity pro možný 

budoucí rozvoj. V případě, že je nutné dopis mezi sponzorem a 

dítětem přeložit do odpovídajícího jazyka, využívají české 

organizace za tímto účelem převážně dObrovolníky. V tomto 

ohledu tak nedochází k navyšování nákladu. 
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Z příspěvku adopce na dálku je většina prostředku využita 

přímo na potřeby dítěte. Tento zpusob pomoci je dle Arcidiecézní 

charity Praha efektivní - vzdělanější člověk muže pro danou 

komunitu přinést větší prospěch než člověk méně vzdělaný. 

Náklady na administraci projektu jsou u českých organizací do 25 

% Z darované částky. Organizace uvádí, že se tyto administrativní 

náklady snaží neustále snižovat. Vzhledem k nastavení fungování 

projektu ovšem příliš dalšího prostoru pro snižování nákladu není. 

Organizace jsou totiž zavázány zasílat dárcum aktuální informace 

o sponzorovaném dítěti jednou až dvakrát ročně, včetně 

vysvědčení, fotografie, dopisu a obrázku, což s sebou nezbytně 

přináší související náklady na provádění těchto úkonu. Další 

náklady přináší i skutečnost, že například partnerské organizace 

Arcidiecézní charity Praha v místě pusobení projektu jsou 

pověřeny cenzurováním dopisu přicházejících od dárcu z Ceské 

republiky. K tomu dochází dle tvrzení organizace za účelem 

odstranění necitlivých informací, které by mohli dárci v dopisech 

uvést. 

Organizace Maitri se v místě pusobení projektu setkává 

s tlaky místních úřadu, které by rády dostaly rozvojovou pomoc 

zahraniční organizace pod svoji kontrolu, případně usilují o plynutí 

části peněz do rozpočtu úřadu. Těmto tlakum se však organizaci 

daří čelit a peníze od sponzoru jsou vždy směřovány potřebným. 

5.2 Vytváření závislosti 

Sponzorování muže v cílové komunitě vytvořit další problém 

v podobě závislosti, což konkrétně přestavuje to, že dítě a rodina 

se stanou závislými na finanční podpoře od svého sponzora. To 

muže podporované dítě a rodinu odradit od uplatnění vlastní 

snahy pro vymanění se z chudoby. Ve své komunitě zustanou, aby 

mohli přijímat sponzorskou pomoc a jiné výhody, i kdyby za 
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běžných okolností opustili svou komunitu za účelem nalezení práce 

a uchopení svého osudu do vlastních rukou. Děti mohou být 

postupem času stále více nespokojené, když porovnávají svuj 

život se životem bohatých lidí ze Západu, o němž se dozvídají 

z dopisu. Pocit, že jsou závislé na dobré vuli bohatého cizince, 

muže také vést ke znepokojení a zášti ostatních v pruběhu 

dospívání podporovaných dětí. (Wroe a Doney, 2009) 

V zahraničí přijímá organizace SOS Children do projektu 

převážně děti, které přišly o své rodiče a nemají rodinu, která by 

se o ně postarala. Za okolností, kdy se děti cítí osamoceny a bez 

lásky, je dle SOS Children spíše pozitivní, když vědí, že se o ně 

někdo zajímá a dává jim šanci na lepší budoucnost. Organizace 

SOS Children zároveň podporuje kontakt se sponzory a návštěvu 

sponzoru ve svých vesničkách. Při příležitosti narozenin a jiných 

událostech zajišťuje organizace předávání dárku, což je pro děti, 

které přišly o své rodiče, dle této organizace přínosné. (SOS 

Children's villages, 2009) Děti bez rodiču jsou na vnější pomoci již 

beztak závislé a vzhledem k tomu, že v oblastech, kde rozvojové 

organizace pusobí, často nefungují státní instituce, které by se o 

sirotky postaraly a místní komunita k tomu nemá dostatek 

prostředku, je jedinou funkční alternativou pro zajištění jejich 

zdraví, bezpečí a vzdělání v dané chvíli některý z projektu 

zahraniční rozvojové organizace. 
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5.2.1 Přístup českých organizací k danému problému 

Z šetření mezi organizacemi působícími v České republice 

vyplývá, že k negativnímu jevu vznikání závislosti sice muže 

docházet, ovšem rozvojové organizace ve svém fungování počítají 

s prevencí tohoto jevu tím, že strukturou projektu vybízejí 

podporované jedince a komunity ke spoluúčasti na řešení jejich 

problému. V závislosti na finanční situaci rodiny, v níž je dítě 

podporováno, se od rodiny vyžaduje odpovídající výše spoluúčasti 

na nákladech za vzdělání hrazených sponzorem. U všech 

sledovaných českých organizací je pro příjemce podpory 

povinností, aby se na řešení své situace sami podíleli. Jak české 

organizace uvádějí, někteří chudí lidé v cílových oblastech jen 

očekávají, že zahraniční organizace vše vyřeší za ně. Pokud se 

však na řešení svých potíží místní lidé nepodílejí, poskytnuté 

pomoci si váží daleko méně. Investují-Ii do svého vzdělání či 

budování komunitního zázemí vlastní úsilí, či alespoň symbolickou 

částku odpovídající jejich situaci, mají na výsledku projektu daleko 

větší zájem. 

Jak uvádí zástupce organizace Mezinárodní potřeby, jedinou 

cestou, jak zamezit možnosti vzniku závislosti na dobré vlili 

bohatých, je stát se nezávislými. K soběstačnosti však dle 

organizací vede bez pomoci mnohem delší cesta, než za asistence 

zahraniční organizace. Všechny oslovené organizace usilují o 

dlouhodobou udržitelnost projektu, aby nedošlo k situaci, že se po 

odchodu zahraničních rozvojových organizací výsledky projektu 

zhroutí a komunita opět upadne do chudoby. Rozvojové 

organizace tedy usilují o co nejširší zapojení a motivovanost 

místních lidí. Zástupce organizace Maitri například v některých 

dopisech od dětí z Konga a Rwandy, které měl příležitost číst, 

pozoroval touhu reciprocity, kdy podporované dítě či rodina usiluje 
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o možnost pomoci někomu ve svém okolí, tak jako se pomoci 

dostalo samotnému dítěti. V mnoha lidech vyvolává jim 

poskytnutá pomoc potřebu takovou službu oplatit a vzhledem 

k tomu, že nemají příležitost se takto odvděčit dárci z Evropy, 

snaží se pomáhat těm, kteří to aktuálně v daném místě potřebují. 

5.3 Problémy v komunitě 

Tím, že je dítě sponzorováno, muže dojít k odtržení od jeho 

komunity. Bratři, sestry, ale i jiné rodiny se přirozeně budou ptát, 

proč bylo do projektu vybráno určité dítě, a nikoliv oni. Dopisy, 

dárky, léky a vzdělání, které jedno dítě získá, vytvářejí nerovnost 

a rozdělení komunity. To muže vést k neoblibě daných dětí a 

pocitum viny. Rodičum to muže zároveň přinést potupný pocit, že 

nejsou schopni svého syna či dceru zajistit bez vnější pomoci. 

(Endersby, 2006) 

Tuto pozici zastává i Dětský fond OSN UNICEF který ve svých 

projektech nikdy nepodporuje sponzorství jednotlivých dětí či 

rodin, neboť by taková podpora mohla být v rozporu se vztahy 

v rodinách či komunitách. Namísto toho UNICEF podporuje 

dlouhodobé programy ve 157 zemích, spolupracuje s vládami a 

místními občany pro zajištění nezbytných služeb s cílem zlepšit 

životní podmínky všech dětí, které to potřebují. 

5.3.1 Přístup českých organizací k danému problému 

Vzniku potíží v komunitě u projektu sponzorování dětí nelze 

dle českých organizací zcela zamezit. Většina organizací však 

koncepčně usiluje o výběr takových rodin, které pomoc zvenčí 

nezbytně potřebují. V tomto ohledu vykonávají nenahraditelnou 

práci místní koordinátoři, kteří znají místní poměry a dokážou 
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posoudit potřebnost pomoci. Místní organizace zároveň v rámci 

možností rozvrstvují pomoc napříč komunitou, aby k nerovnostem 

v distribuci pomoci docházelo v co nejmenší proveditelné míře. 

I u organizací s deklarovanou křesťanskou orientací se například 

při směřování pomoci bere ohled na skupiny jiného vyznání. Jiné 

náboženské skupiny nejsou cíleně z projektu vylučovány. 

U organizace Maitri, pro niž místní fungování projektu zajišťují 

místní řeholní kongregace, katoličtí misionáři a misionářky, pomoc 

z projektu putuje spíše k lidem, kteří mají ke křesťanské víře blíže, 

byť žádné animozity či střety nejsou zaznamenávány. 

Sponzorování dětí pomáhá kromě podporovaných dětí také 

dalším lidem. To, jakým zpusobem sponzorské projekty fungují, se 

u jednotlivých charitativních organizací liší. Některé pracují se 

sirotky a opuštěnými dětmi, které by bez vnější pomoci čelily 

velmi nepříznivé budoucnosti. Většina českých rozvojových 

organizací pusobí ve vesnicích a slumech a mnohé zajišťují to, že 

se pomoci nedostane pouze jednomu dítěti, ale mnozí další mají 

z pomoci také prospěch. Sponzorské finance mohou například 

pomoci vybudovat a provozovat školu nebo zdravotnické zařízení, 

případně zajistit dodávky čisté vody pro zemědělské projekty. 

Rozvojové organizace pracují s metodami, které celkově zlepšují 

životní podmínky podporovaných dětí i prostřednictvím inkluze 

jejich okolí. 

Velkým přínosem sponzorských projektu je také to, že je 

dítěti poskytnuto vzdělání v jeho přirozeném prostředí. Během 

svého studia zustává v místě, na které je zvyklé, kde žije jeho 

rodina a přátelé. Pomoc, která je sponzorovaným dětem 

poskytnuta prostřednictvím vzdělání a lékařské péče, má na tyto 

děti pozitivní dopad v podobě pocitu bezpečí, otevření příležitostí 

do budoucna a poskytnutí naděje tím, že se o ně někdo, byť 

na velkou vzdálenost, zajímá a stará se o ně. 
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Většina českých organizací připouští, že v některých 

komunitách dochází k závisti ze strany dětí, rodin, i sourozencu, 

kteří podporováni nejsou. Takových případu je však menšina, 

neboť si lidé v okolí pOdporovaného dítěte uvědomují, že z pomoci 

mají prospěch i oni a potřebné děti jsou vybírány místními 

pracovníky z řad těch skutečně nejchudších, jejichž situace vubec 

není záviděníhodná. 

5.4 Nerovný přístup k potřebným 

Ne všechny potřebné děti mohou být sponzorovány. Jen 

v oblasti subsaharské Afriky jsou podle odhadu organizace CFCA 

(Christian Foundation for Children and Aging) stovky tisíc dětí, 

které splňují kritéria pro zařazení do projektu sponzorování dětí. 

Pro ty, které se do sponzorských projektu nezačlení, musí být 

nesmírně obtížné, když žijí v blízkosti dětí, které měly štěstí a 

pravidelně dostávají dopisy, lékařskou péči a vzdělání. Těmito 

podporovanými dětmi mohou ostatní děti začít opovrhovat. 

Věnování peněžníCh daru charitám, které se zaměřují na rozvíjení 

komunit namísto sponzorování jednotlivcu, zajišťuje dlouhodobě 

udržitelnější řešení. Tím se předchází sociálním roztržkám a na 

sponzorované jednotHvce není nahlíženo se závistí. (To sponsor or 

not to sponsor?, 2007) 

Sponzorování dětí umožňuje charitativní organizaci 

propojení s komunitou na úrovni rodiny a díky tomu, že 

sponzorská podpora trvá v pruměru 10 až 15 let, se mohou 

zavádět rozvolové prolekt'l udržite\né i do budoucna. V ideá\ních 

případech mohou podporované komunity samy řídit sponzorské 

procesy prostřednictvím dobrovolníku. Samotné komunity vědí 

nejlépe, kdo jsou ti, kteří pomoc nejvíce potřebují, a mohou 

zajistit, aby se pomoc dostala právě k těm nejpotřebnějším. (Wroe 

a Doney, 2009) 
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5.4.1 Přistup českých organizaci k danému problému 

České organizace se problém s nedostatečnými prostředky 

pro zajištění všech dětí snaží řešit zavedením komunitních 

projektu, ovšem ne vždy na ně má organizace dostatečné 

kapacity. Výběr dětí, které mají být do projektu začleněny, 

provádějí místní pracovníci, kteří dobře znají místní situaci a 

mohou rozpoznat, kdo pomoc potřebuje nejvíce. Proces selekce 

nejpotřebnějších je vzhledem k omezeným kapacitám projektu 

podle organizací svízelný, ovšem jak zároveň organizace říkají, je 

lépe pomoci alespoň některým potřebným, než nečinně přihlížet 

utrpení všech. 

Pro výběr dětí do projektu jsou pověřené místní organizace, 

s nimiž české organizace spolupracují. Vždy tedy o adresátech 

pomoci rozhodují ti, kteří v daném místě žijí a místní podmínky a 

potřeby dokážou vyhodnotit mnohem lépe, než pracovníci vyslaní 

z Evropy. Do cílových destinací však zástupci českých organizací 

pravidelně cestují, aby projekty pomohli koordinovat a 

vyhodnocovali jejich pruběh. 

Mnohé sponzorské organizace začaly používat část peněz od 

sponzoru k iniciování komunitních projektu, které lze provozovat 

dlouhodobě. V těchto případech je ovšem zapotřebí, aby projekt 

iniciovala v první řadě samotná komunita. Komunita musí o 

projekt usilovat, musí na něm mít zájem a pracovat na něm. 

Zároveň komunita rozhoduje o většině otázek spojených 

s využitím peněz a rozvojová organizace je v tomto ohledu 

podporuje a poskytuje technické zázemí. Při takovém postupu, jak 

se všechny české organizace shodují, se neblahé následky 

nerovnoměrné distribuce pomoci omezují. 
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5.5 Nedosažitelné osobní ambice 

V dopisech od sponzorů z vyspělých zemí často bývají 

popisovány události z běžného života, které jsou pro dítě žijící v 

skromných podmínkách nedosažitelné. Vědomí nedosažitelnosti 

bývá často pro dítě velmi frustrující. (New lnternationalist, 1989) 

Díky dopisům od sponzorů se v dětech mohou utvářet 

nerealistické cíle a deziluze z vlastního prostředí. 

Je důležité, aby charitativní organizace zprostředkovávající 

sponzorování dětí upozorňovaly sponzory na to, že je nevhodné 

v dopisech popisovat materiální statky, které jsou sponzorům 

k dispozici. (Anderson, 2008) 

Dle studie Megan Andersonové "Do you get more than you 

give?" některé zahraniční organizace cenzurují prosebné dopisy, 

v nichž sponzorované dítě či jeho rodina žádají sponzora o další 

peníze. Pro dítě je však i přesto velice cenné, když mají možnost 

dopis od sponzora obdržet. Mnohé děti a jejich rodiny jsou velmi 

vděčné za to, že jsou pOdporovány a že se o ně někdo zajímá. 

(Anderson, 2008) 

5.5.1 Přistup českých organizaci k danému problému 

Z odpovědí zástupců českých organizací provozujícíCh 

projekty sponzorování dětí vafrických zemích je zřejmé, že 

sponzoři píší spíše stručnější dopisy sponzorovaným dětem, které 

bývají osobního rázu. Nadace Mezinárodní potřeby uvádí, že 

představy o západním světě si sice děti na základě některých 

dopisů mohou vytvářet, ovšem tyto představy nemají dle místních 

pracovníků takový dopad, jako například showbyznys a 

hollywoodská produkce v místních médiích. 

Jak uvádí Humanisti Narovinu, sponzorované děti a rodiny 

nežijí v izolovaném světě - mají přístup k televizi, internetu a 
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dalším médiím, z nichž se o rozdílech v životních úrovních 

dozvídají. Pracovníci organizace Maitri zažili situaci, kdy jedna 

z misionářek oznamovala odjezd na dovolenou do Evropy, místní 

na to reagovaly slovy: "Sestra jede do ráje". Dle názoru 

pracovníku organizace Maitri však naopak konkrétní kontakt 

s lidmi z Evropy chudým lidem ukazuje, že i lidé v České republice 

musí řešit své každodenní problémy a jen malá část dárcu si muže 

dovolit cestu za "svým" dítětem v rozvojové zemi, neboť dárci 

nejsou tak bohatí, jak se děti mohly domnívat předtím, než 

proběhla společná komunikace prostřednictvím dopisu. 

Pokud někteří dárci v dopisech dětem uvedou necitlivé 

informace, které by mohly neblaze pusobit na sponzorované dítě 

či rodinu v podobě vytváření přílišné závislosti na sponzorovi, ať 

už citové či hmotné, pracovníci partnerské organizace Aricidiecézní 

charity Praha, kteří zajišťují fungování projektu v cílové lokalitě, 

tyto příchozí dopisy cenzurují. Všechny české organizace 

provozující projekty sponzorování dětí upozorňují jak sponzory, 

tak děti, na určité informace, které by v dopisech neměly být. 

Sponzoři by například neměli dítě zvát na návštěvu do své země, 

neboť taková návštěva by pro dítě mohla mít traumatické 

následky. Dětem organizace doporučují, aby nežádaly své 

sponzory o další finanční dary. Neví-Ii si děti s napsáním dopisu 

pro sponzora rady, píší se dopisy hromadně ve škole. Za některé 

děti, které jsou například na psaní dopisu příliš malé či 

momentálně o napsání dopisu nestojí, píší dopisy dospělé osoby. 

Z toho vyplývá občasné zmatení dárcu v České republice, neboť se 

jim do rukou dostává dopis psaný jinou osobou, než očekávaly a 

nevědí, jak si tuto situaci vysvětlit. Proto organizace pravidelně 

pořádají informační setkání pro dárce, kde se mohou všechny 

okolnosti pruběhu kontaktu s dětmi osvětlit. 
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5.6 Zklamání 

Vzdělané dítě 
Ov 

muze být izolováno od rodiny a přátel. 

Sponzorství nevybízí ke společnému úsilí komunity vymanit se 

z chudoby, vede pouze k pokroku jednotlivcu. V dospělosti ve své 

rodné oblasti podporovaný jedinec nezíská zaměstnání 

odpovídající jeho vzdělání a tak zustane frustrovaný z podřadné 

práce nebo odchází do města a přetrhává tak vazby se svým 

domovem. (New Internationalist, 1989) Podle Globální zprávy 

OSN o mladých lidech z roku 2003 UN Global Youth Report více 

než 30 % vzdělaných pracovníku v subsaharské Africe migruje do 

jiných zemí za účelem nalezení práce. Sponzorované děti se 

mohou stát "příliš vzdělanými" pro své vesnice, které jsou závislé 

na manuální práci a nebudou schopné jim poskytnout příležitosti 

k využití jejich dovedností. Takto se bludný kruh chudoby 

neodstraní, neboť vzdělané děti si při opuštění své komunity 

odnášejí své vzdělání s sebou. (To sponsor or not to sponsor?, 

2007) 

Sponzorované dítě si navíc v pruběhu času muže začít 

myslet, že se pro zajištění svého pocitu blaha musí spoléhat na 

dary sponzoru. Taková situace nenapomáhá k tomu, aby se lidé 

stali soběstačnými. Cílem veškeré rozvojové práce je pomoci 

lidem, aby si mohli pomoci sami. Když se sponzorství ukončí poté, 

co dítě ukončí školní docházku, muže toto dítě opět upadnout do 

podmínek chudoby. (Chi\d Sponsorsh\p - OzSp\r\t, 2003) 

Jak již jsem uvedl v sekci o úloze vzdělání (viz 2.2.2 

"VzdělánP'), existují kromě možnosti získání lepšího povolání ještě 

další přínosy vzdělání například ve zdravotní oblasti, jako jsou 

otázky hygieny, základních zdravotních návyku a alespoň 

částečného plánování rodiny. I přínos tohoto typu lze považovat 

za významný například pro zpomalení šíření závažných chorob. 
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Obsah a forma vzdělávání by nepochybně měly vycházet 

z možností jejich využití v dané oblasti. 

5.6.1 Přístup českých organizací k danému problému 

Jak uvádějí oslovené organizace, byť existuje určité procento 

vzdělaných lidí, kteří svou rodnou oblast kvůli získání dobrého 

zaměstnání opustí, mnozí z těch, kteří určitého vzdělání dosáhli, 

zůstávají tam, kde je jejich domov, neboť rodinná a kulturní pouta 

jsou pro ně silnější, než vidina individuálního úspěchu. Kvalita 

školství v dané oblasti nepochybně určuje možnost praktického 

využití dosaženého vzdělání. Proto všechny české rozvojové 

organizace kladou důraz na to, aby pOdporované děti byly 

umísťovány do nejkvalitnějších škol, které jsou v místě dostupné. 

Často dochází k tomu, že rozvojová organizace rekrutuje do svých 

řad koordinátory a sociální pracovníky ze skupiny dětí, které již 

dostudovaly a dospěly, neboť tito lidé mají z vděčnosti vůli a chuť 

vydat úsilí k umožnění studia dalším dětem. 

Pokud podporované dítě dosáhne vyššího odborného 

vzdělání či až vysokoškolského vzdělání, uplatnění ve svém oboru 

nachází spíše ve větších městech. Pochází-Ii dítě například ze 

slumu v okolí velkého města, nepředstavuje pro něj a pro jeho 

rodinu opuštění lokality, kde vyrůstalo, větší problém, neboť 

vzdálenost zaměstnání není nikterak zásadní. Pochází-Ii však dítě 

z venkovské oblasti, doporučují dítěti místní organizace získání 

praktičtějšího vzdělání, které je využitelné v místních podmínkách. 

Pokud má dítě o získání vyššího vzdělání zájem, organizace ho 

v tom podporují. Konkrétními údaji o tom, kolik dětí je 

frustrovaných z toho, že nemohly nalézt zaměstnání odpovídající 

jejich vzdělání, organizace nedisponují, neboť po ukončení školní 
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docházky již dítě z projektu vystupuje a nadále jeho vývoj žádná 

organizace nesleduje. 

Sponzorování dětí z chudých rodin, jak je propagováno 

českými organizacemi, v sobě obsahuje myšlenku "pomáhat 

chudým, aby si do budoucna mohli pomoci sami". Prostřednictvím 

vzdělání se podporovaným dětem otevírají nové možnosti a dítě 

má také v budoucnu šanci činit vlastní rozhodnutí ovlivnit své 

životní podmínky. Ruku v ruce s projekty sponzorování dětí 

fungují u většiny českých organizací další navazující projekty, 

kterými všechny rozvojové organizace zajišťují pracovní příležitosti 

v místě, kde s projekty sponzorování dětí působí. U Arcidiecézní 

charity Praha, organizace Humanitas Afrika či organizace 

Humanisti narovinu se jedná o projekty v oblasti zemědělství, 

rozvoje řemesel a specializovaných dHen, v nichž se například 

ženy učí šít. I ostatním členům rodiny sponzorovaného dítěte je 

tedy poskytnuta příležitost naučit se dovednosti v nové oblasti a 

zajistit si vlastní příjem dostačující k uživení rodiny. Organizace 

Maitri ovšem navazující pracovní příležitosti nevytváří, takže dárce 

ze svých prostředku podporuje pouze konkrétní dítě, případně 

sirotčinec či stacionář. 

Žádná z organizací nepodporuje dítě poté, co dostuduje. U 

organizace Maitri obdrží osoba, která byla do ukončení studií 

podporována, určitou finanční podporu, aby si mohla pořídit 

například výrobní prostředky k zajištění živobytí, jako je šicí stroj, 

\átky, truhlářské či zednické náčiní, počáteční kapitál do malého 

obchodu nebo k zakoupení pozemku a stavbě domku. Arcidiecézní 

charita Praha v současné době zvažuje zavedení monitorování 

vývoje životů těch dětí, které již dostudovaly a v rámci projektu již 

nemohou být podporovány, aby se organizaci dostalo zpětné 

vazby o účelnosti podpory v pruběhu studia. Organizace 

Mezinárodní potřeby děti po jejich dostudování rovněž 

nepodporuje, ovšem často se z těchto dětí rekrutují sociální 
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pracovníci, kteří v místě pusobení projektu zajišťují jeho další 

fungování. 

Organizace Humanisti Narovinu se s podporovanými dětmi 

snaží v jejich studiích dojít co nejdále, tedy až k ukončení vyšších 

odborných škol, po jejichž dostudování již dětí podporovány být 

nemohou. Místní spolupracující organizace či skupiny nicméně 

zajišťují například rekvalifikace pro rodiče dětí v projektu 

sponzorování dětí v nejruznějších oblastech. Jedná se například 

o výrobní družstva - výroba batiky, keramiky, náhrdelníku apod., 

o šicí dílny, projekty v zemědělství. S těmito projekty dlouhodobě 

organizace spolupracuje - například pražský obchudek v duchu 

Fair trade prodává výrobky z těchto výrobních dílen. Dále pak 

například ženy v šicích dílnách šijí uniformy do školy, kde studují 

děti z projektu sponzorování dětí. 

S.7 Neřešení příčin chudoby 

Pomáhání jednotlivým dětem nebo i vesnicím pracuje 

s vnějšími příznaky chudoby. Tento typ pomoci neřeší vlastní 

příčiny chudoby, jimiž jsou válka, HIV I AIDS, nespravedlivá 

pravidla světového obchodu atd. (Wroe a Doney, 2009) 

Sponzorování dětí je velmi účinný zpusob získávání peněz a 

utěšování svědomí lidí v bohatých zemích, kteří tyto peníze 

poskytují, ovšem tyto projekty nejsou příliš účinné v odstraňování 

puvodních příčin nedostatečného rozvoje zemí. (Blair, 1999) 

Obhájci těchto projektu v rozvinutých zemích jsou naopak 

přesvědčeni, že sponzorování dětí přináší lepší porozumění mezi 

lidmi z ruzných zemí a kultur. Osobní dopisy, výkazy charity, 

fotografie i osobní návštěvy přispívají k vytvoření lepších vztahu 

mezi rozvinutým a rozvojovým světem na osobní úrovni. Čím více 

lidí v bohatých zemích se o rozvojové země zajímá, tím větší je 

naděje, že se aktuální nerovnosti podaří řešit. (Endersby, 2006) 
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Sponzorování dítěte dává lidskou tvář komplexním témat~m _ 

prostřednictvím poznávání okolností života jednoho dítěte se 

sponzoři dozvídají o problému chudoby. (Wroe a Doney, 2009) 

5.7.1 Přístup českých organizací k danému problému 

Dle Arcidiecézní charity Praha jsou výsledky projektu 

sponzorování dětí trvalé, neboť tyto projekty jsou primárně 

zaměřeny na rozvoj vzdělání, jehož nositelem je člověk po celý 

život a muže ho také přenášet na další generace. Pro Arcidiecézní 

charitu Praha monitorují výsledky projektu čeští pracovníci vyslaní 

mateřskou organizací do místa, kde projekt funguje. Prováděné 

aktivity se vyhodnocují a procházejí vývojem tak, aby odpovídaly 

aktuální situaci a měly co největší potenciál pro dlouhodobé 

fungování. 

Organizace Humanisti Narovinu, která v oblasti sponzorování 

dětí pusobí od roku 2002, již od té doby umožnila desítkám dětí 

dostudovat, nebo jim umožnit studium vyšší odborné školy. Již to 

jsou prokazatelné výsledky projektu, neboť bez pusobení české 

organizace v dané oblasti by tyto děti studovat vubec nemohly a 

čekal by je horší osud, než bez poskytnuté pomoci. Pracovníci 

organizace Humanisti Narovinu také uvádějí, že děti začleněné do 

projektu, které by jinak žily na ulici, jsou více chráněné před 

zneužitím či zapletením do kriminálních praktik. Děti, které 

v problémových oblastech nosí školní uniformu, jsou ostatními 

obyvateli mnohem více respektovány. Dárcovská podpora tedy 

těmto dětem poskytuje nejen možnost se vzdělávat, ale i lepší 

ochranu před riziky spojenými s chudinskými oblastmi. Humanisti 

t-\aro\l\nu se "Z.áro\len s 90ffiOc.\ daro\lan'lc.h gene"Z. "Z.as\uhu)\ o 

zlepšení fungování místních škol, kde vypomáhají nejen 

materiálně, ale i teoretickým zázemím, a dále pak komunitními 
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projekty poskytují pracovní příležitosti rodinám pOdporovaných 

dětí. 

Organizace Humanitas Afrika podporuje v rámci projektu 

sponzorství mimo jiné i 2 stacionáře pro chudé děti a sirotky a 

jejich pomoc je cílena všem dětem, které v daných institucích žijí 

nebo do nich denně dochází, pokud nemají vlastního patrona. Ve 

venkovských komunitách směřuje Humanitas Afrika pomoc 

částečně i školám a nejen jednotlivým pOdporovaným dětem. 

Organizace Maitri v České republice cíleně výsledky projektu 

nemonitoruje, ovšem o jeho výsledcích se pracovníci dozvídají 

nepřímo - od partneru v místě pusobení projektu a z dopisu od 

dětí, z nichž je evidentní změna životních pOdmínek dětí 

k lepšímu. O účinnosti projektu v rámci celých komunit nevede 

organizace Maitri statistiky. Znatelný pokrok je dle pozorování 

misionářu a pracovníku Maitri patrný v podporované komunitě 

v Kongu, kde má prospěch z projektu velká část místních 

obyvatel. Všechny organizace jsou přesvědčeny, že z bludného 

kruhu chudoby lze příjemce pomoci vymanit právě poskytnutím 

vzdělání, jako dlouhodobé hodnoty, díky níž budou mít chudí lidé 

větší šance pomoci si sami. 

5.8 Ovlivňování v náboženském přesvědčení 

Děti jsou často podporovány náboženskými organizacemi. 

Vzhledem ke svému velkému vlivu v cílové komunitě mohou tyto 

organizace výběr dětí upřednostňovat podle jejich vyznání. Někdy 

také mohou organizace v rámci podpory děti ovlivňovat směrem 

ke změně vyznání. (New Internationalist, 1989) Například 

křesťanské charitativní organizace Tear Fund a World Vision ve 

svých prohlášeních uvádějí, že jedním z jejich cílu je šíření slova 

Božího prostřednictvím charitativní práce. Dále také ve svých 

prohlášeních uvádějí, že mnohem duležitější, než jakékoliv 
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materiální statky, které by dětem mohly zajistit, je poskytnout 

dětem život-proměňující poselství o naději, které představuje 

evangelium. Toto prohlášení by bylo možné interpretovat tak, že 

je důležitější sponzorované dítě konvertovat na víru, než zajistit, 

aby se do budoucna o sebe mohlo postarat samo. 

Organizace Tear Fund dokonce sponzorům doporučuje, aby 

ve svých dopisech poukazovali na nutnost posilování věčného 

významu osobního vztahu s Kristem. Sponzoři by se měli 

například podělit o oblíbené pasáže Písma a podporovat 

sponzorované dítě v neochvějnosti jejich víry. Děti účastnící se 

projektu organizace Tear Fund musí navíc navštěvovat křesťanská 

kázání a j\né projektové akt\v\ty s náboženským obsahem. 

(Anderson, 2008) 

Některé projekty mají dle Alastaira Endersbyho zřetelné 

náboženské či kulturní cíle, čímž upřednostňují emocionální a 

duševní potřeby dárce, spíše než potřeby chudých dětí. Tím se 

charita mění ve zpusob prosazování určité víry či životního stylu. 

Chudé rodiny s podporovaným dítětem se mohou domnívat, že za 

účelem stálého přijímání sponzorské podpory je nutné dávat 

najevo svou víru. Sponzorované děti mohou být například 

vyzývány k zasílání pohlednic před Vánocemi, i když nejsou 

křesťany. (Endersby, 2006) 

Projekty některých charitativních organizací mohou na děti 

vyvíjet tlak k praktikování určitého náboženství, ovšem takových 

projektu je menšina. Není nesprávné mít k dárcovství náboženské 

duvody. Některé projekty propojují sponzory s dětmi, které s nimi 

již sdílejí stejnou víru. (Endersby, 2006) Mnohé organizace jsou 

navíc citlivé vuči kulturním otázkám. Ne všechny náboženské 

organizace prosazují ve svých projektech svá přesvědčení. 
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5.8.1 Přístup českých organizací k danému problému 

Organizace v České republice se v tomto ohledu ruzní. 

Necelá polovina sledovaných organizací pusobícíCh v afrických 

zemích (Arcidiecézní charita Praha, Maitri, Nadace Mezinárodní 

potřeby) se hlásí ke křesťanské víře, ovšem na účastníky jejich 

projektu není vyvíjen nátlak k praktikování stejného náboženství. 

Křesťanské rozvojové organizace spolupracují v cílových zemích 

s místními křesťanskými církvemi, které zprostředkovávají kontakt 

na potřebné rodiny. Z účasti v projektu ovšem nejsou vyloučeni 

lidé jiného vyznání a v některých případech jsou projekty cíleně 

zaměřeny na pomoc komunitám jiné víry. 

Organizace Humanitas Afrika pusobí v Ghaně v oblasti, kde 

se mezi obyvateli mísí místní náboženství, křesťanská víra a islám. 

Do projektu jsou začleňovány děti ze všech náboženských skupin. 

Víra je v životě místních obyvatel velmi významným faktorem a 

nelze ji ignorovat. Při otevírání učňovské dílny pracovníci 

organizace pozvali zástupce ruzných vyznání, aby projektu 

požehnali. Humanitas Afrika podporuje v Ghaně také sirotčinec, 

který byl založen muslimkou, ale většina dětí v něm puvodně 

pochází z nemuslimských rodin. 

Pro organizaci Humanisti Narovinu není při výběru dětí do 

projektu náboženství rozhodujícím faktorem. Spíše se do projektu 

dostávají sirotci, děti z početných rodin, kde pro zajištění vzdělání 

nemají rodiče dostačující příjem, či děti svobodných matek, jejichž 

postavení v komunitě je obtížnější. V projektech Humanistu 

Narovinu jsou tedy rovněž děti a rodiny nejruznějších vyznání. 

Nadace Mezinárodní potřeby nevybírá do svých projektu děti 

podle jejich vyznání, ovšem například na Filipínách jsou 

křesťanské církve jediným prostředníkem pro kontakt s místními 

rodinami, proto se pomoc dle tvrzení pracovníku této nadace 

dostává přirozeněji k lidem křesťanského vyznání. V jiných 
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oblastech, například v Ugandě a v Nepálu, naopak cíleně nadace 

směřuje pomoc ke komunitám jiného vyznání jako službu 

praktického milosrdenství. Spolu s touto službou zároveň přichází i 

misionářská činnost. Šíření křesťanství je v těchto případech tedy 

součástí činnosti nadace. 

5.9 Podporování stereotypů 

Sponzorování dítěte činí velmi málo pro prohloubení 

porozumění mezi ruznými civilizacemi. Projekty sponzorování dětí 

také posilují neobjektivní (snad až rasistický) obraz rozvojových 

zemí. Charity v reklamních kampaních zobrazují smutné děti a 

zoufalé rodiny (převážně s tmavou barvou pleti), aby nalákaly 

nové dárce. To mnohé lidi přesvědčuje o tom, že tyto bezmocné 

děti vyrustají v rodinách, které se o ně neumí postarat. Širší 

příčiny chudoby ve většině případu nejsou uvedeny. Tyto kampaně 

využívají emocionálních potřeb sponzoru a nevzdělávají 

potenciální dárce v oblasti příčin chudoby či v oblasti možností 

chudých komunit čelit vlastním problémum. (New Internationalist, 

1989) 

V tomto ohledu velice záleží na vedení projektu rozvojovými 

organizacemi a vedlejších činnostech organizací. Sponzorství je 

v ideálním případě nástrojem rozvojového vzdělávání mezi 

sponzory. Osobní kontakt mezi sponzorem a dítětem muže otevřít 

jedinečný pohled na život v rozvojové zemi a zároveň muže 

zprostředkovat pozitivnější obraz rozvojových zemí, než je ten, 

který poskytují media. (Brehm a Gale, 2000) V osvětových 

aktivitách bohužel často chybí poukazování na fakt, že chudoba je 

mimo jiné zpusobena nespravedlností v pravidlech světového 

obchodu, na níž se podílejí obyvatelé bohatých zemí v ruzných 

podobách. Jde například o podporu vývozu zemědělských 
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produktu z vyspělých státu do rozvojových zemí za dumpingové 

ceny, což vede k ničení místního zemědělství v rozvojových zemí. 

(Brehm a Gale, 2000) 

5.9.1 Přistup českých organizací k danému problému 

V českém prostředí většina rozvojových organizací 

nabízejících projekty sponzorování dětí provádí osvětové a 

vzdělávací kampaně na školách a nabízí informace široké 

veřejnosti. Organizace tedy využívají příležitosti zapojení dárcu do 

projektu k šíření informací o skutečné situaci v cílové africké zemi 

v kontrastu k medializovanému obrazu Afriky jako celku. 

Jak uvádí například organizace Pro-contact, v místech, kde 

organizace se svými projekty pusobí, se jejich pracovníci často 

u místních chudých obyvatel setkávají s domněnkou či 

přesvědčením, že zahraniční rozvojová organizace se o ně 

kompletně postará a oni pro svuj osud nebudou muset dělat již 

nic, neboť se jich ujal bohatý sponzor ze Západu. Mezi mnohými 

chudými obyvateli vafrických zemích, kde organizace pusobí, 

panovalo až do příchodu těchto organizací přesvědčení, že 

v Evropě žijí lidé bezstarostné životy se spoustou peněz a není pro 

ně žádný problém podporovat chudé lidi. Někteří příjemci pomoci 

tedy považují přicházející peníze za samozřejmost a svoji situaci 

se již nesnaží řešit vlastním přičiněním. 

Aby si chudí lidé v rozvojových zemích nevytvářeli scestné 

představy o obyvatelích západníhO světa, informují je místní 

pracovníci organizací v pruběhu fungování projektu o realitě života 

v západních zemích. Zároveň je u všech organizací podmínkou 

účasti v projektu vlastní spoluúčast chudých lidí na řešení 

aktuálních problému. Rozsah spoluúčasti se stanovuje individuálně 

podle možností konkrétních osob, rodin, či komunit. Příjemci 
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pomoci si díky tomuto přístupu mnohem více váží dosažených 

výsledku, které jsou následně i trvalejší. 

Osobní kontakt prostřednictvím dopisové korespondence 

umožňuje, jak uvádí organizace Humanisti Narovinu, aby se 

příjemce pomoci a sponzor lépe poznali. V dopisech mají obě 

strany příležitost zeptat se na věci z běžného života konkrétní 

osoby, což mohou být cenné informace v porovnání 

s paušalizujícími obrazy v médiích, která do značné míry utváří 

představy jak dárce, tak příjemce pomoci, o světě toho druhého. 

Dárce se muže například dozvědět, co konkrétně znamená žít za 

méně než 1,25 amerického dolaru na den, což je strohý údaj 

statistické hranice extrémní chudoby, a že i za takových podmínek 

má život člověka nezměrnou cenu. Podporované dítě či rodina 

muže naopak zjistit, že určité problémy řeší lidé i v ekonomicky 

více rozvinutém světě a nikde život není ideální, jak si mnozí chudí 

v rozvojovém světě představují. 

5.10 Upřednostňováni potřeb dárce 

Fotografování dětí za účelem získávání peněz pro organizaci 

by mohlo být považováno za formu vykořisťování. Děti jsou často 

zobrazovány jako bezmocné oběti, aby v potenciálních dárcích 

vyvolaly soucit a štědrost. (Child Sponsorship - OzSpirit, 2003) 

Alastair Endersby jako kritik projektu sponzorování dětí říká, že 

nastavení tohoto typu projektu má za cíl spíše uspokojit 

emocionální potřeby dárce, nežli vymanit určité děti z chudoby. 

Dárce si muže sponzorované dítě vybrat z databáze, dostane jeho 

fotografii a stručný profil a vždy jednou či dvakrát za rok očekává 

aktuální vysvědčení, dopis či obrázek od dítěte a jeho aktuální 

fotografii. Zájmy dítěte, tedy zda vubec chce informace o sobě 

dárci poskytnout, pravidelně mu posílat vysvědčení, psát dopis či 

malovat obrázek, se neberou v potaz. Dárce jakoby si kupoval 
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dobré svědomí a za své peníze chtěl potvrzení dobrého skutku 

v podobě obrázku od dítěte. 

Projekty tohoto typu jsou pro organizace, které je provozují, 

v porovnání s plošnými rozvojovými projekty u obce dárcu 

komerčně úspěšné, neboť dárce má příležitost sledovat konkrétní 

výsledky dosažené díky darovaným penězum. I když se odborná 

veřejnost shoduje v tom, že plošné rozvojové projekty, které 

pracují s celými komunitami, jsou účelnější a citlivější vuči jejím 

příjemcum, úspěšnost projektu sponzorování dětí v oblasti 

získávání peněz od dárcu ze široké veřejnosti je 

neoddiskutovatelná. (Newton l.T., 2007) 

Stejný objem finančních prostředku darovaných pro projekty 

sponzorování dětí by však dosáhl mnohem širších a udržitelnějších 

výsledku, pokud by byl směřován do projektu s plošnou 

pusobností, kde jsou mnohem nižší administrativní náklady 

v poměru na jednoho příjemce pomoci. U veřejnosti se ovšem 

rozvojové organizace s plošnou pusobností těší nižší 

duvěryhodnosti, než organizace nabízející projekty sponzorování 

dětí. Je tomu tak proto, že z psychologického hlediska je pro 

potenciálního dárce výrazně přijate\nější, vidí-Ii za svyml 

darovanými penězi konkrétního jmenovitého příjemce, konkrétní 

lidskou tvář a konkrétní deklarované výsledky spojené s tímto 

člověkem. Rozvojové organizace s plošnou pusobností projektu 

konkrétní VýSledky samozřejmě mají také, jenže bohužel se 

skrývají za strohými čísly, která dárce neoslovují. Potenciální 

dárce ve větší míře reaguje na konkrétní smutnou lidskou tvář a 

související neblahý lidský osud, než například na vysokou číslici 

uvádějící počet uprchlíku z oblastí postižených hladomorem. 

Dalším rysem projektu tohoto typu je potvrzování pozice 

moci finančně zajištěné západní civilizace, z níž charakteristiky 

projektu vychází. Výběr dítěte provádí potenciální dárce 

z databáze na základě fotografie dítěte a stručného popisu jeho 
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situace. Popis dítěte a jeho situace je z hlediska potřeby 

sponzorovat právě jedno konkrétní dítě natolik nesměrodatný, že 

třířádkové profi\y dětí nutně mají pouze arbitrární funkci. Pomoc 

od dárce by si totiž zasloužily naprosto všechny děti v databázi 

včetně mnohých jiných, které neměly to štěstí, aby se do 

databáze dostaly. Potenciálním sponzorum se však možností 

výběru dítěte dostává pocitu kontroly nad svými darovanými 

prostředky, kterého by se v případě darování stejného obnosu na 

plošný rozvojový projekt nedostalo. To v rozhodování dárce hraje 

klíčovou roli. Bud' si muže vybrat sponzorování konkrétního dítěte 

a zdánlivě vidět konkrétní výsledky, což s sebou přináší obrovské 

administrativní náklady, nebo muže stejnou částku vložit do fondu 

pro plošný rozvojový projekt jiné organizace, kde by vložená 

částka s velkou pravděpodobností měla větší požadovaný účinek, 

ovšem bez možnosti udržení kontroly nad směřováním vlastnlc 

peněz. 

Pokud má dárce právo vybrat si z databáze příjemce pomoci 

v rámci projektu typu sponzorování dětí (které mnozí dárci a 

organizace mylně označují za adoptivní děti), jistě by měl příjemce 

pomoci mít právo vybrat si svého dárce. Příjemce pomoci se totiž 

souhlasem (případně souhlasem jeho rodiny) se začleněním do 

projektu zavazuje k udržování kontaktu se svým dárcem, k psaní 

dopisu, malování obrázku, poskytování vysvědčení apod. Jistě by 

se však k účastníkum projektu mělo přistupovat rovnocenně a 

začlenění dítěte do rozvojového projektu by nemělo být 

vykupováno nároky na dítě právě v podobě psaní dopisu, tlakem 

na dítě v podobě poskytování vlastního vysvědčení cizí osobě 

apod., na čemž většina dárcu, dle informací z českých organizací, 

trvá. V zaujetí vlastní dobročinností se většina dárcu zapomíná 

podporovaných dětí ptát, zda o písemný, či jakýkoliv jiný kontakt 

s nimi vubec stojí, zda děti nejsou zbytečně stresované kvuli 
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nutnosti poskytnout tak osobní dokument, jako je školní 

vysvědčení, prakticky cizí osobě. 

5.10.1 Přistup českých organizaci k danému problému 

z odpovědí českých organizací vyplývá, že psaní dopisu je 

pro děti nepřirozená a v místě jejich pobytu často neobvyklá 

činnost. Tento požadavek přinášejí západní organizace, neboť je 

součástí nastavení projektu, jehož charakteristiky mají u dárcu 

takový úspěch. Děti, které ještě neumí psát, mají povinnost 

nakreslit obrázek. Děti, které již umí psát, ale neví jak a o čem 

dopis napsat, což je v souvislosti s jejich prostředím pochopitelné, 

obdrží šablonu dopisu na tabuli při vyučování ve škole, kterou 

následně do dopisu opíší, aby se vzápětí dopis mohl poslat do 

České republiky, byť by z vlastní vule tuto činnost neprováděly. 

K tomuto dochází jen u části dětí. Mnohé děti, jak uvádí 

organizace Humanisti Narovinu, se naopak na malování obrázku 

těší, s radostí píší i dopisy sponzorum a fotografování prožívají se 

zájmem. 

Všechny české organizace zajišťující projekty sponzorování 

dětí si jsou po letech zkušeností vědomy nutnosti práce s celými 

komunitami a naprosté nezbytnosti plošné pusobnosti projektu, 

tak jak tomu je u roz"ojo,,~ch organ\z.ad s ~\ošnou ~usobnost\. 

Proto je práce s ce\ou komun\tou k prolektum sponl.oro\Jání dětí 

př\Qru'Zo'lana. Dosahuje se tím stabHnějších a udržitelnějších 

výsledku, než když pomoc putuje k vybraným jedincum a ostatní 

potřební v komunitě na ni nedosáhnou. 

Dle zkušeností českých organizací pusobícíCh v afrických 

zemích se děti na fotografování často těší a považují to za 

zpestření všední reality. Negativní pocity u většiny dětí nebyly 

zaznamenány, nebo tyto pocity ne vždy dávají najevo. Několika 
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málo dětem, které bývají vyššího věku a již si více uvědomují 

svoji situaci, se situace při fotografování nezamlouvala, ovšem 

místní koordinátoři se dětem situaci snaží vysvětlit. 

Sledované organizace navíc hájí existenci sponzorských 

projektu tím, že je lépe pomoci alespoň některým vybraným 

dětem i za cenu toho, že ostatní potřebné je kvuli nedostatku 

kapacit nutno vynechat. Existuje totiž velká skupina dárcu, kteří 

by bez možnosti darovat peníze prostřednictvím projektu 

sponzorování dětí na charitativní účely vubec neposkytli, a tyto 

peníze by se spíše rozplynuly v rámci jejich vlastních útrat. Dle 

českých organizací je lépe tento segment dárcu zachytit a 

motivovat k umístění darovanýCh peněz do projektu, s nimiž jsou 

tito dárci ochotní se ztotožnit. 
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6. Závěr 

V této dip\omové práci jsem posuzova\ přistup českých 

organizací zajišťuji cích projekty sponzorováni děti \I afr\ckvch 

zemích k negativním dopadum jejich projektu. V sekci o 

problémech, jimž čelí vybrané africké země, v nichž pusobí české 

organizace se svými projekty, jsem představil dva hlavní duvody, 

které vedou české organizace k zavádění svých rozvojových 

projektu - chudoba a vysoká míra negramotnosti obyvatelstva 

cílových zemí. Definoval jsem roli českého státu v zahraniční 

rozvojové spolupráci a humanitární pomoci a rozdílnost zaměření 

státní pomoci v porovnání s rozvojovou pomocí neziskových 

organizací zajišťujících projekty sponzorování dětí. 

Po představení jednotlivých českých organizací zaměřujících 

se na sponzorské programy v afrických zemích jsem přistoupil 

ke konfrontaci negativních a pozitivních dopadu projektu 

sponzorování děti a přistupu organizací k těmto dopadum. Po 

porovnání všech zjištěných skutečnosti jsem dospě\ k závěru, že 

se má pracovní hypotéza ve znění "České organizace zajišťující 

projekty sponzorování dětí v afrických zemích ve svém fungování 

nezohledňují negativní dopady jejich projektu na příjemce pomoci, 

jejich rodiny a komunity, v nichž příjemci pomoci žijP' nepotvrdila. 

České organizace zajišťující projekty sponzorování dětí 

v afrických zemích po svých dlouholetých zkušenostech z pusobení 

v oblasti rozvojové spolupráce uplatňují takové postupy, které 

mají za cíl negativní dopady jejich projektu minimalizovat. 

Organizace přistupují k zavádění plošných komunitních programu 

pusobícíCh paralelně s projekty sponzorování dětí, aby se 

předcházelo vznikání nerovností v komunitách a aby se zvýšila 

pravděpodobnost schopnosti udržet výsledky projektu i do 

budoucna. 
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Organizace připouštějí, že problémy uvedené v této práci 

v souvislosti s projekty sponzorování dětí existují, ovšem duvody 

pro zachování daných projektu převažují nad hlasy pro jejich 

zrušení. Nezpochybnitelná je totiž úspěšnost projektu v získávání 

dárcovských financí v porovnání s rozvojovými projekty s plošnou 

pusobností, které jsou z pohledu dárcu často méně duvěryhodné. 

Naproti tomu jsou rozvojové projekty s plošnou pusobností 

účinnější v cílení pomoci, efektivitě vynaložených prostředku a 

spravedlnosti v jejich rozdělování, což podporuje i stanovisko 

Dětského fondu OSN (UNICEF). 

Pokud by se skupinu dárcu participujících na projektech 

sponzorování dětí podařilo přesvědčit o duvěryhodnosti 

rozvojových projektu s plošnou pusobností, stejný objem peněz by 

v těchto projektech umožnil dosáhnout lepších výsledku. Lze však 

předpokládat, že skupina dárcu požadující hmatatelnou zpětnou 

vazbu reflektující využití darovaných peněz bude početná i do 

budoucna. Projekty sponzorování dětí z rozvojových zemí budou 

tedy u neziskových organizací mít i nadále své opodstatněné 

místo. 
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7. Shrnutí a klíčová slova 

Tato práce se zaměřuje na problematiku přístupu českých 

organizací zajišťujícíCh projekty sponzorování dětí v rozvojových 

zemích v Africe k negativním dopadum jejich projektu. Popisuje 

stav těch afrických rozvojových zemí, v nichž české organizace 

pUsobí. Ilustruje principy rozvojové spolupráce a humanitární 

pomoci a účast České republiky na těchto aktivitách. Představuje 

hlavní motivaci organizací k zavádění projektu sponzorování dětí, 

jimiž jsou chudoba a vysoká úroveň negramotnosti obyvatelstva 

těch afrických zemí, v nichž organizace pUsobí. V této praCl Je 

zároveň uveden přehled českých organizací zajišťujících projekty 

sponzorování dětí v rozvojových zemích v Africe a porovnání 

pozitivních a negativních dopadu daných projektu. 

Klíčová slova: sponzorování dětí (adopce na dálku), 

rozvojová spolupráce, vzdělání, chudoba. 
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8. Summary and key wor~ 

This thesis is focused on the approach of those Czech 

organizations, which run projects of child sponsoring in the 

developing countries in Africa, towards the negative impacts of 

their projects. It describes the situation of the African countries, in 

which the Czech organizations implement their projects. It 

illustrates the principles of development cooperation and 

humanitarian aid and the participation of the Czech Republic in 

such activities. It presents the main motivation of the 

organizations for the implementation of the child sponsoring 

projects, which is poverty and a high rate of illiteracy among the 

population in the African countries, in which the organizations run 

their projects. This thesis further presents an overview of the 

Czech organizations, which implement child sponsoring projects in 

the developing countries in, and the confrontation of positive and 

negative impacts of such projects. 

Key words: child sponsorship, development cooperation, 

education, poverty. 
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10. Přílohy 

Příloha č. 1: Přehled českých organizací pOsobících 
s projekty sponzorování dětí v afrických zemích 

Název Africké země, Roční příspěvek Počet 
organizace v nichž pro sponzorování sponzorovaných 

organizace dítěte dětí v roce 2009 
pOsobí 

Arcidiecézní Uganda, DR Kongo 5000 Kč - 8000 Kč 16885 
charita Praha Zambie 
Humanistické Guinea, Benin, 5520 Kč - 7200 Kč 1861 
centrum Keňa 
Dialog 
Humanisti Keňa 7200 Kč 2902 
Narovinu 
Vysokoškolští Guinea 6000 Kč - 9000 Kč 780 
humanisté 
Hnutí DR Kongo, Rwanda 4200 Kč - 5500 Kč 450 
solidarity s 
chudými 
třetího světa 
Maitri 
Humanitas Ghana, Benin, 5000 Kč - 6900 Kč 513 
Afrika Keňa 
Pro-contact Guinea 5250 Kč 990 
Nadace Uganda 8400 Kč 300 
mezinárodní 
potřeby 
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Příloha č. 2: Úrovně gramotnosti v zemích světa (UNDP -
Human Development Report, 2007/2008) 
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