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Úvod a cíle 

  

Děti v současném moderním světě mají často nechuť jít do školy, kterou 

navštěvuji denně. Vůbec si ale neuvědomuji, že někde uprostřed afrického nebo 

asijského kontinentu jsou děti, které by rády do školy chodily nebo psaly nějaký test, ale 

nemohou, například z důvodu nedostatku finančních prostředků v domácnosti. Často je 

i jedním z hlavních důvodů úmrtí rodičů, takže se starší sourozenci musí starat o své 

mladší sourozence, žít u prarodičů, u nichž věk přesahující padesát let je téměř 

zázrakem dlouhověkosti. V mnoha případech dokonce děti přijdou o oba rodiče 

i o většinu ze svých sourozenců a příbuzných. Tyto děti už bohužel mají pouze mizivou 

šanci navštěvovat základní školu a častokrát žijí v sirotčincích. 

Toto téma diplomové práce jsem si vybrala proto, že mě velmi oslovila návštěva 

slumu v rámci dovolené v Africe. Po několikahodinovém pobytu na tomto místě 

a mnoha rozhovorech s místními domorodci jsem získala dojem, že musím nějakým 

způsobem pomoci a zároveň šířit do povědomí lidí, jaká je situace lidí v takových 

životních podmínkách. 

Častokrát je možné slyšet, že adopce na dálku a další projekty jsou pouze zdroj 

vytahování peněz lidem z peněženek. Tato diplomová práce má rovněž za cíl uvést 

v pravém slova smyslu pojem adopce na dálku a poukázat na další krátkodobě 

i dlouhodobě fungující projekty, které v rozvojových oblastech pomohly už tisícům dětí 

i dospělých ke zlepšení životních podmínek, a pomáhají i nadále.  

Hlavním cílem práce tedy je, zda má pomoc dětem v rozvojových zemí smysl 

a zda má cenu v úsilí pokračovat. Rovněž dalšími dílčími cíli je šíření pojmů do 

povědomí veřejnosti, zdůraznit, jaký vliv má plně fungující rodina, zejména na děti 

předškolního a mladšího školního věku, kterou ale většina dětí ve slumech nemá, 

obecnou charakteristiku dítěte v těchto dvou obdobích, systém a průběh vzdělávání 

a také vyslechnutí zkušeností lidí s adopcemi na dálku. 

Kromě informací z internetových stránek, brožurek od jednotlivých organizací 

nebo zkušeností lidí pracujících v tomto oboru, prakticky žádná odborná publikace 

shrnující toto všechno dohromady neexistuje. A právě z tohoto důvodu tato práce 

vznikla a měla by být přínosem i pro veřejnost, která má o danou problematiku zájem. 
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1. Dítě předškolního a mladšího školního věku 

 

1.1. Úvod ke kapitole  

 Člověk prochází různými fázemi života. Životní etapa každého začíná narozením 

a končí smrtí. Než se ale stane dospělým člověkem, prochází fázemi batolecího, 

předškolního, školního věku a dospívání k dospělosti. Tato kapitola je vybrána zcela 

záměrně, jelikož se do adopcí na dálku a podpory vzdělání v rozvojových zemích 

zahrnují především děti, které do školy teprve mají nastoupit, tedy děti předškolního 

a mladšího školního věku. 

 

1.2. Dítě předškolního věku 

 Pod pojmem dítě předškolního věku se rozumí dítě v rozmezí dosažení třetího 

roku života po nástup do školy. U nás se ukončení předškolního věku dítěte počítá 

kolem šestého až sedmého roku, ale například ve Velké Británii toto období končí již 

v pěti letech, zatímco třeba v Polsku v sedmi letech.  

Dítě se v tomto věku nejrychleji vyvíjí a učí. Již ve třech letech je dítě plně zralé 

k nástupu do mateřské školy. Během předškolního období se vyvíjí zejména po tělesné, 

ale i psychické stránce. Roste velmi rychle, až kolem deseti centimetrů ročně, 

zpomaluje se však nabírání hmotnosti, kolem dvou až tří kilogramů ročně. Před vstupem 

do školy se osifikují zejména zápěstní kůstky, které umožňují vývoj jemné motoriky. 

Dítě je schopno používat různé předměty a rovněž ho také fascinuje rychlý 

pohyb. K tomu se využívají různé tělovýchovné hry, kdy děti lezou po prolézačkách na 

dětských hřištích, houpou se na houpačkách a podobně. Učí se i jezdit na tříkolce nebo 

koloběžce, ke konci předškolního období je velká část dětí schopna jezdit i na kole. 

Postupem času se z dítěte stává tzv. tvor kulturní, jelikož už využívá řečové schopnosti, 

chodí vzpřímeně, je schopno jíst a používat příbor, umí malovat štětcem nebo kreslit 

pastelkami. Do domácí výchovy již vstupuje i veřejná výchova v mateřské škole. Díky 

tomu dítě udržuje styky i s jinými osobami než pouze s matkou a zároveň je to další 

posun k plné samostatnosti dítěte: 

„Mateřská škola (…) dává možnost styku s vrstevníky a porovnání se 

s ostatními, nabízí pestrou škálu činností a bohatých příležitostí k seberealizaci.“ 

(Citace: OPRAVILOVÁ, E. Kapitola Pojetí, smysl a základní orientace předškolní 

výchovy. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001.) 
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 Většinu času předškolních dětí zabírá hra, která je zároveň považována za 

dominantní a nejpřirozenější aktivitu dětí. Podle Jozefa Kurice je předškolní věk 

v pravém slova smyslu věkem hry. Ve školním období se už hrová činnost střídá 

s učením a prací a v dospělosti je hra zatlačena prací do pozadí.  

(Citace: KURIC, J. a kol. Ontogenetická psychologie. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1986.) 

Hrou děti často napodobují činy a zvyky dospělých lidí. Do hry by nemělo být 

dítě tlačeno násilím, nucená činnost totiž není již hrou, ale naopak by mu mělo být 

ponechán prostor pro svou seberealizaci, takže by hra měla být naprosto spontánní. Toto 

období se nejvíce naplňuje dětskou fantazií, kterou vytváří nejen hračky, jímž je dítě 

obklopeno. Jozef Kuric rovněž uvádí:  

„Hra vyplývá z vnitřních potřeb dítěte, proto se v ní mnohem častěji uplatňuje 

vnitřní motivace než vnější podněty. Charakteristickým rysem hry je její samoúčelnost, 

kdy při hře dítě ani dospělý nesledují společensky užitečný cíl, ale vykonávají činnost, 

která má pouze osobní význam, zvláště pro intelektuální a citový vývoj. Motivem hry 

není výsledek, ale samotný proces hry.“  

(Citace: KURIC, J. a kol. Ontogenetická psychologie. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1986.) 

Když je do hry kromě dítěte zapojen alespoň ještě jeden rodič a hra obě strany 

naplňuje naprostým uspokojením, plní hra zároveň funkci učení a také se citově 

prohlubují vztahy. Významnou roli rovněž sehrává pozice otce v rodině, který přenáší 

matčinu citovou výchovu do praktické podoby, učí dítě, jak být uctivý ke své matce 

a jejímu hlavnímu postavení v rodině. 

Předškolní děti jsou velmi spontánní, kreslí to, co je napadne, zpívají písničky 

nebo říkají všechny básničky, které se naučily, ať už doma, nebo v mateřské škole. 

Postupem času se i tato spontaneita mění. 

Dítě v období předškolního věku je také vnímavější než v raném věku. Již ho 

nezajímají pouze celky, ale také části, které celek tvoří. Příkladem může být stavba 

kostek, kde dítě už zajímají i jednotlivé kostičky, které rozložením stavby získává. 

Velmi oblíbenou hrou těchto dětí je tak například stavebnice Lego nebo pohádkové 

dřevěné kostky. Dalším příkladem je schopnost dětí skládat jednodušší puzzle, 

ze kterých vznikne výsledný obrázek. To je zároveň i zpětná vazba pro dítě, že se mu 

daná práce podařila, a motivuje ho k dalším činnostem.  
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Do skládání částí v celky nepatří jen hry, ale také jazyk. Děti se totiž ve většině 

případů již zajímají i o čtení. Začnou poznávat jednotlivá písmenka, v textu, což je 

nejlepší předpoklad k tomu, že v budoucnu budou umět číst a psát. Potom písmenka 

začnou samy skládat dohromady, a někdy je tak tedy možné, že se naučí číst dříve, než 

nastoupí do školy. 

 Co se týká dětské kresby, kolem čtvrtého roku věku se objevuje v jejich 

kresbách postava. Ze začátku je to tzv. hlavonožec, kdy zároveň hlavu i trup představuje 

nakreslená hlava, ze které vychází ruce a nohy. Postupem času se již objevují další 

detaily kresby, jako jsou nos, oči, prsty na rukou i nohou, vlasy nebo uši. Do šesti let 

dítě kreslí již kompletně celou postavu, včetně oblečení. Tím se projevuje jeden 

z hlavních znaků tzv. školní zralosti dítěte. Často jsou obrázky kresleny tak, co děti ví, 

než to, co vidí. Obrázky dětí předškolního věku se rovněž využívají v psychologii jako 

pohled do duše dítěte. 

 Na konci předškolního věku, tedy ve věku šesti až sedmi let, je dítě zralé na 

vstup do základní školy a přechází do období mladšího školního věku. 

 

1.3. Dítě mladšího školního věku 

 Vstup do školy je významnou událostí jak pro dítě, tak i jeho rodinu. V tomto 

věku mají děti zcela jiné nároky a tím pádem vyžadují jiný přístup než v raném dětství. 

Výhodou pro děti přicházejících do školy je především fakt, že dříve chodily do 

mateřské školy, jelikož si díky tomu zvykly pobývat mimo svou rodinu, a tím je pro ně 

přechod snadnější. Potkávat cizí lidi nebo se podřizovat dennímu řádu je již pro ně 

samozřejmé. Může se ovšem stát, že bude pro žáka první třídy hlavně ze začátku 

problém zvyknout si na pravidelné brzké vstávání a včasný příchod do školy, během 

vyučovacích hodin být pozorný a sedět v klidu, doma si pak udělat domácí úkoly apod. 

Školní věk zahrnuje dlouhé období mezi šestým až čtrnáctým nebo patnáctým 

rokem života. Problematika tohoto období je tak rozdílná, že se rozděluje ještě na 

mladší školní věk a starší školní věk.  

Pojmem dítě mladšího školního věku jsou označováni žáci prvního stupně 

základní školy, přesněji řečeno žáci navštěvující první až pátý ročník, jejichž věkové 

rozmezí se pohybuje mezi šestým až sedmým a dovršeným desátým až jedenáctým 

rokem věku. Za normální růstový vývoj se považuje odpovídající roční příbytek váhy 

(kolem tří kilogramů) a výšky (kolem šesti centimetrů). Za přibýváním na výšce a váze 
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se ale samozřejmě schovávají další důležité tělesné pochody, jako vývoj kostry, svalové 

hmoty, vnitřních orgánů atd. 

Vzhledem k tomu, že škola v tomto věku dítěte vyvíjí zvýšené nároky na 

duševní činnost, je důležité, aby dítě prošlo důkladnou lékařskou prohlídkou pro určení 

školní zralosti. Je to takový stav, kdy pro dítě není velkým problémem být vzděláváno 

a vychováváno v rámci školy. Dříve se školní zralost určovala tzv. filipínskou mírou, 

kdy si dítě mělo pravou rukou přes hlavu dosáhnout na levé ucho a naopak, nyní však 

jde toto určování dál. Dnes se hovoří i o tzv. školní připravenosti. Jiřina Bednářová 

a Vlasta Šmardová ve své publikaci Školní zralost popisují školní připravenost takto:  

„Termín školní zralost v podstatě zahrnuje kompetence v oblasti kognitivní, 

emocionálně-sociální, pracovní a somatické, které dítě nabývá a rozvíjí učením, sociální 

zkušeností.“ 

(Citace: BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost. Brno: Computer Press, 

2011.) 

Jedním z dalších důležitých zjištění je, zda dítě nemá nějaké tělesné nedostatky. 

Sleduje se tedy stav zraku a sluchu, poruchy pohybového ústrojí, jako např. hrudníku po 

infekcích horních cest dýchacích nebo celé páteře, zjištění funkce štítné žlázy apod. 

Nejdůležitější a nejvíce zkoumání podléhajícím je pak duševní stav dítěte. V případě 

nějakých problémů se ihned zahájí náprava a je možné požádat i o roční odklad školní 

docházky. Dítě, které je do školní docházky zařazeno dříve, aniž by bylo dostatečně 

vyzrálé, se může potýkat s jistými obtížemi, jako je horší prospěch, špatná koncentrace, 

může mít i zdravotní problémy, například bolesti hlavy, břicha, zvracení atd. Opakem 

toho jsou pak děti chytré a mimořádně bystré, díky kterým často vyvstává otázka 

o přijetí do školy dříve. Doporučuje se tyto děti přijmout, aby dostaly včas tzv. duševní 

nasycení, bez kterého by strádaly, a mohl by se u nich objevit neurotický neklid. 

Během školního dětství se objevují různé pokroky v rozvoji osobnosti. Rozvíjí 

se především duševní schopnosti, které se využívají při školním vzdělávání. Dítě také 

rozvíjí své sociální vztahy vůči okolí. V tomto období ještě není vůči sobě kritické, 

protože se spíše zajímá o to, co se děje kolem něj, není zaměřeno na sebe samotné. 

Vyvíjí se u něj schopnost dlouhodobější koncentrace a vybírání si důležitých podnětů, 

kterým svou pozornost věnuje. Zdeněk Matějček a Marie Pokorná k předškolnímu věku 

rovněž uvádí: 

„Dítě si dosud jen převážně hrálo – teď začíná soustavně pracovat. To znamená, 

že dovede převzít úkol, pracovat na něm s určitou dávkou odpovědnosti a úkol dokončit. 
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Jeho myšlení, paměť, vnímání jsou vyspělé natolik, že to nejenom všechno dokáže, ale že 

má ze školní práce radost.“  

(Citace: MATĚJČEK, Z., POKORNÁ, M. Radosti a strasti. Jinočany: H + H, 1998.) 

V období mladšího školního věku a v některých případech už i v období 

předškolního věku, se děti již ve svém volném čase věnují zájmovým činnostem. 

Psychologové mají možnost setkat se s rodiči, kteří nabývají dojmu, že školou povinné 

dítě by se mělo jen učit a jakákoliv nevyužitá chvíle je naprosto zbytečná, proto děti 

zapíší do kurzů cizích jazyků, na sportovní tréninky a podobně. Zde je rozhodnutí na 

rodičích, kolik a jaké kroužky budou pro děti vybírat, aby nedošlo k přepínání fyzických 

sil. Ovšem je možné se setkat i s rodiči, kteří již v předškolním věku zapíší děti na sport 

a ve školním věku již přichází na scénu závody nebo zápasy, tréninky se stávají 

náročnější a frekvence je rovněž častější. Důležité ovšem v tomto věku je, aby dítě 

nebylo přetěžováno, protože je to i nadále dítě. Často se ale psychologové setkávají 

s tím, že si rodiče stěžují na nepozornost a nesoustředěnost jejich potomka. Je to však 

pouze doklad stále ještě plně nevyspělého nervového systému. 

Dětské vnímání v období mladšího školního věku se pohybuje už na rovině 

analytické, což znamená, že dokáže rozebrat celek na úplné detaily. Nejvíce se této 

schopnosti využívá při výuce analyticko-syntetickou metodou, která je u nás nejvíce 

používaná. Není to pro děti lehký proces, proto se často mezi dětmi objevují velké 

rozdíly zejména ve čtení a psaní více, než například v matematice. Výraznější rozvíjení 

také zaznamenává proces tzv. úmyslného zapamatování, kdy si dítě zapamatovává 

v dané chvíli potřebnou věc, ať už to jsou písmena, číslice apod. Zatím si do paměti 

vpisuje věci, které jdou za sebou, logické myšlení převládne nad mechanickým 

až v pozdější době.  

Jak už bylo výše zmíněno, spontaneita v období mladšího školního věku je už 

potlačena, dítě už například převážně kreslí to, co se ve škole učilo, než svůj vlastní 

nápad. Zároveň se už přidává i kritika vlastních výkonů. Dítě, které zejména 

v předškolním období často dělalo ty samé věci, co děti kolem něj, aniž by vědělo, co se 

dělo, v průběhu období mladšího školního věku se z něj stává samostatná osobnost. 

Období mladšího školního věku potom ve věku jedenácti až dvanácti let 

přechází do fáze tzv. staršího školního věku. 
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2. Vliv rodiny na dítě  

 

2.1. Úvod ke kapitole 

 Důvodem ke zmínce o významné roli rodiny ve výchově i vzdělávání dítěte je 

jednoznačně fakt, že děti v rozvojových zemích velmi často vlastními rodiči 

vychovávány nejsou, ať už z důvodů práce v odlehlých oblastech, nebo proto, že jsou 

nezvěstní, anebo dokonce již po smrti. Ty šťastnější děti pak žijí v pěstounské rodině, 

jinak vyrůstají v dětských domovech, takže nemají možnost setkat se s rodinným 

prostředím, zázemím a výchovou. 

 

2.2. Rodina 

Rodina jako taková je považována za nejstarší instituci nebo sociální jednotku 

společnosti. Zde dítě přichází do kontaktu s lidmi poprvé, také uspokojuje jeho potřeby, 

ale zároveň se již setkává i s prvními omezeními. Je to jeden z nejvýznamnějších 

činitelů při formování dítěte. Rodina je rovněž chápána také jako jistý právní vztah, 

který bývá spojován s uzavřením manželství mezi partnery – rodiči. Ti by měli do 

manželského svazku vstupovat dobrovolně. Vnitřním jádrem rodiny je tzv. nukleární 

rodina, čímž se rozumí skupina lidí příbuzných pokrevním vztahem a sestávající 

zejména z rodičů a jejich potomků. Tento model se však proměňuje, jelikož jsou rodiny 

různě variované. Do nukleární rodiny totiž patří i modely neúplné, nevlastní, ale také 

rovněž náhradní rodiny. V dřívějších dobách byly děti narozené mimo manželství 

rodičů považovány za něco nepřijatelného. Dnes už se tento problém ve společnosti 

nějak zásadně neřeší, naopak spousty dětí se narodí partnerům, kteří sezdáni nejsou. Zde 

jsou nejčastěji zmiňovány především finanční důvody.  

Hlavním cílem rodiny jsou mimo jiné reprodukční, socializační a výchovná 

funkce, ale také i předávání sociální opory, intimity a solidarity v rámci celé rodiny. 

Chrudoš Vorlíček ve své knize Úvod do pedagogiky uvádí:  

„Nutnou podmínkou úspěšnosti rodinné výchovy je připravenost k této činnosti, 

okolnost, jak jsou rodiče schopni stanovit žádoucí cíle rodinné výchovy, jak dovedou 

používat vhodných výchovných metod.“ (Citace: VORLÍČEK, CH. Úvod do 

pedagogiky. Jinočany: H + H, 2000.) 

Rodinné bezprostřední působení na děti každý den je velice intenzivní, proto se 

rodina jako taková bere za nejdůležitější článek ve výchově dítěte. Dalším významným 
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vlivem na výchovu dítěte je i sociální situace rodiny, zda pochází ze sociálně 

znevýhodněného prostředí nebo ne. Pro dítě je v každém případě velice důležité, aby 

byl o něj zájem a mělo možnost si naplnit své vlastní potřeby. Veškeré komunikační 

vztahy jsou jakýmsi vzorem pro dítě. Často se rovněž ukazuje, že právě vzdělání rodičů 

a jejich přístup jsou významně ovlivňující. Je zcela běžné, že dítě, které vidí rodiče číst 

knihy nebo noviny a hovořit spolu mezi sebou, si i tuto gramotnost patrně osvojí. O to 

více pak je oceňováno, když jsou ochotni být dítěti nablízku a v případě nutnosti 

pomoci, nejen se psaním a čtením.  

Jak uvádí Doc. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.: „Vztahy mezi manžely a mezi 

rodiči a dětmi založené na vzájemné lásce a úctě jsou zajisté žádoucí. Jsou ale současně 

i velmi jemnými pouty a vyznačují se mimo jiné značnou citlivostí a zranitelností, takže 

tato rodina je podstatně labilnější (např. zvyšující se index rozvodovosti), než bývaly 

dřívější rodiny, a relativně snadno také přechází do neúplné rodiny.“ (Citace: 

DUNOVSKÝ, J. Dítě a poruchy rodiny. Praha: Avicentrum, 1986.) 

V současné době se rodiny potýkají s vysokou rozvodovostí nebo v případě 

nesezdaných párů častými rozchody, které v každém případě mají výrazně negativní 

vliv na psychiku dětí, zejména rizikové to je pro děti v rozmezí od čtyř do šesti let a pak 

následně v období dospívání od třinácti do osmnácti let. Děti z rozvedených rodin velmi 

často trpí úzkostnými stavy, kdy obviňují samy sebe z rozchodu rodičů. U mladších dětí 

se můžou objevovat i jiné fyziologické poruchy, u dospívajících zase hrozí, že se proti 

všem problémům uzavřou a začnou experimentovat s alkoholickými nápoji, drogami 

a jinými toxickými či návykovými látkami atd. 

Z důvodu častých rozvodů a následné svěřování dětí do péče matek se objevil 

značný nedostatek mužského vlivu na dětech. V neúplných rodinách mají potomci 

omezenou možnost vídat se s mužským vzorem jako vlastním vychovatelem, což 

významně ovlivňuje nejen budoucí rodinný život. 

Mateřská škola a následně základní škola přebírá výchovnou činnost od rodiny, 

kde dítě dosud pobývalo. Při nástupu dítěte do mateřské školy znají dítě pouze rodiče, 

proto je zde velmi důležitý vztah mezi rodinou a školou, aby učitelé mohli dítě dál 

rozvíjet tak, aby to bylo přínosné, a naopak zaujmout některá opatření. Škola má za úkol 

nejen dítě vzdělávat a připravit ho na budoucí život a povolání, ale rovněž ho naučit 

i disciplíně a správnému chování. V současné době je hlavní tendence škol, aby byly 

v úzkém kontaktu s rodiči, jelikož přístup rodičů může výrazně ovlivnit úspěšnost dětí 

nejen ve vzdělávání, ale také i také po socializační stránce. 
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3. Rozvinuté a rozvojové země 

 

3.1. Rozvinuté země 

Státy rozvinuté, nebo je lze nazvat i jako vyspělé země. Jejich předností je 

samozřejmě vysoké HDP (hrubý domácí produkt) na osobu. Pojmem hrubý domácí 

produkt se rozumí peněžní hodnota statků a služeb vytvořené za dané období na určitém 

území. Tento ukazatel se používá pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým 

obdobím bývá rok. Také se může používat přepočet HDP na obyvatele. Tyto státy 

vynikají v oblasti energetiky, ve strojírenském průmyslu, je podporována věda 

a technika. Mezi další charakteristiky patří vysoká zaměstnanost ve službách, 

nerovnoměrné rozmístění hospodářství, rozvinutý cestovní ruch a doprava. Rozvinuté 

země se mohou dělit na:  

 

Ekonomicky vyspělé státy 

- Velmi vyspělé státy – sem můžeme zařadit země G-8 (USA, Kanada, Japonsko, 

Německo, Francie, Itálie, Spojené království, Rusko), které mají rozvinuté všechny 

sektory ekonomiky. Životní úroveň obyvatelstva je vysoká. 

- Středně velké rozvinuté státy – sem mohou být zařazeny například země jako 

Nizozemsko, Švýcarsko, Rakousko, Dánsko, Norsko. Zde je užší specializace 

v oborech. Sektor služeb má v těchto ekonomikách větší význam a životní úroveň 

obyvatelstva je vysoká. 

- Malé rozvinuté státy – sem můžeme zařadit evropské státy Lichtenštejnsko, Monako, 

San Marino a Andorru, které jsou ekonomicky vázány na své sousedy. Větší důraz je 

kladen na sektor služeb (cestovní ruch, finančnictví, obchod). Životní úroveň je vysoká. 

 

Středně rozvinuté státy: 

- Postsocialistické, transformační státy, což jsou hospodářsky slaběji rozvinuté země.  

- Nově industrializované státy, ekonomičtí tygři. Pojem ekonomický tygr je označení 

pro stát s nadprůměrným ekonomickým růstem, který je často doplněn zvýšením životní 

úrovně. Tímto názvem, Asijští tygři, byly označeny Jižní Korea, Singapur, Taiwan 

a Hongkong. Takto lze nazvat Irsko, tzv. Keltský tygr, jehož růst je podpořen 

investicemi nadnárodních firem Apple, IB, Google, Microsoft, které zde zřídily svá 

sídla. Zpětně je možné takto označit Německo a Japonsko po druhé světové válce. 
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3.2. Rozvojové země 

Velká část afrického kontinentu patří mezi rozvojové země. Tento pojem se 

používá k označení země, pro kterou je typická nízká životní úroveň, nerozvinutý 

průmysl a v neposlední řadě špatně fungující státní správa a velmi se rozmáhající 

korupce. Většina firem je v držení zahraničních investorů, což pro obyvatele znamená 

odliv kapitálu do cizích zemí, možné vykořisťování obyvatel. Probíhá zde migrace do 

měst, protože se zde snaží lidé najít obživu pro své děti. Mají nižší spotřebu 

materiálních prostředků, obrovský populační růst (Etiopie, Pákistán, Nigérie) a nízkou 

vzdělanost. Je zde patrný veliký rozdíl mezi bohatými a chudými obyvateli. Velkým 

negativem pro tyto země je v odlivu nadaných a vysokoškolsky vzdělaných obyvatel do 

rozvinutých zemí. Rozvojové země se mohou dále členit na nejméně rozvinuté země, 

nově industrializované státy a zhroucené státy. 

Na okraj je dobré zmínit existenci tzv. přírodních národů, které nemají vlastní 

stát. Tyto národy jsou ohrožovány příchodem velkých společností na jejich území, jenž 

zabírají místo pro vlastní potřebu. Převážně se jedná o kmeny v rozvojových zemích, 

kteří se ještě nesetkali s civilizací. K přírodním národům se řadili Pygmejové, 

Alakalufové a Jahganové.   

 

 

4. Chudoba a život ve slumech 

 

4.1. Chudoba 

Chudoba je sociální status člověka, který se vyznačuje hmotným nedostatkem, 

jako například nedostatkem potravin, nezávadné pitné vody, ošacení, či špatné situace 

s bydlením. Ke zdravotní péči, vzdělání není dostatečný nebo žádný přístup. Důsledkem 

chudoby bývá chronický hlad, podvýživa, nedostatečná imunita. Chudoba je stav, kdy 

jsou životní podmínky v rozporu se základními lidskými právy.  

V dnešní době se používá ke klasifikaci chudoby denní příjem na osobu. Podle 

odhadu Světové banky žilo v roce 2001 celkem více než jedna miliarda lidí ve stavu 

extrémní chudoby za jeden dolar na den. Za méně než dva dolary na den žilo ve stejném 

roce kolem 2,7 miliardy lidí. Nejvíce chudých žije v Subsaharské Africe a jižní 

a jihovýchodní Asii. 
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 Chudobu lze dělit na dvě skupiny. Nejhorším stádiem chudoby je tzv. absolutní 

chudoba, o té mluvíme, když se člověk dostane do stavu, kdy nemůže uspokojit své 

nejzákladnější potřeby. V tomto druhu chudoby může dojít až ke smrti. Dalším druhem 

je tzv. relativní chudoba, stav, kdy jedinec nebo rodina uspokojují své potřeby na nízké 

úrovni než je průměr v dané společnosti. 

 

4.2. Život ve slumech 

Slumy jsou chudinské čtvrti z improvizovaných a nelegálně postavených chatrčí, 

které se nacházejí na předměstí větších měst v chudých státech. Slumy se dají najít 

v Africe, v Asii, v brazilských městech jsou známé pod pojmem favellas, v Santiagu 

callampas, v Limě barriadas a v Caracasu ranchos. 

 

 

5. Školství v rozvojových zemích 

 

5.1. Úvod 

Krásně vymalovaná budova školy s hřištěm, tělocvičnami, světlé třídy, kde sedí 

kolem pětadvaceti školou povinných dětí jednoho ročníku, jsou plné výtvarných prací 

dětí, výškově nastavitelné stoly a židle, které splňují vše, aby měli žáci při vyučování 

správné držení těla, obyčejné i interaktivní tabule, denně alespoň jedno teplé jídlo ve 

školní jídelně, školní družina a školní klub. Děti chodí s krásnými aktovkami, ve 

kterých mají několika patrové penály s tužkami, pastelkami a dalšími potřebami, pevné 

a barevné desky na sešity a učebnice. Ano, u nás naprostá samozřejmost, ale je to takto 

všude?  

 Bohužel ne. Problémem číslo jedna je už daný fakt, že ačkoliv děti mají školní 

docházku povinnou, rodiče nemají často finance na uhrazení všech potřebných věcí. Ve 

velké míře najdeme budovy školy, kde třídy jsou většinou pouhé čtyři zdi z hlíny, místo 

oken jsou pouze díry v těchto zdech. Světlo, které se dovnitř nedostane zvenku, není. Ty 

šťastnější děti, které do školy chodí, sedí většinou na dřevěných prknech a píšou na 

nerovných stolech.  

Různé humanitární a nevládní organizace se v dnešní době velice zajímají 

o vzdělávání v Africe, díky čemuž se informace dostávají i obyvatelům rozvinutých 

zemí. Díky tomu lidé přispívají na různé projekty, o kterých bude zmínka níže. Je ale 



 15 

jen hrstka lidí, kteří se o následné vzdělávání dále zajímají, jako například průběh výuky 

ve školách a jejich kurikulum, kdo ji má na starosti a podobně. Těmto lidem prostě stačí 

pocit, že pomohli a přispěli na dobrou věc. Mediální sféra poskytuje lidem 

v rozvinutých zemích jediná pozitiva afrického kontinentu prostřednictvím dokumentů 

o přírodě, jako by ani lidé zde žijící neměli žádnou kulturu, jsou ukazována pouze 

negativa v podobě velkého hladu, vážných onemocnění, války atd.  

Dřívější vzdělávání v Africe rovněž mělo své trendy, zde jsou alespoň některé 

z nich: 

 

5.1.1. Tradiční  vzdělávání  

Před osídlením Afriky osadníky z Evropy fungoval na tomto území tzv. tradiční 

vzdělávací systém, který je datován do konce 15. století. Je celkem jasné, že se 

v různých koutech kontinentu odlišoval, stejně tak jako samotné národy, ať už se 

jednalo o náboženství, výchovu nebo podmínky k životu. Co měly ale tyto národy 

společné, byla jistá soudržnost mezi nimi. Zde neexistovaly školní budovy nebo učitelé. 

To, co se děti naučily, bylo zásluhou celé komunity. Michael Omolewa v překladu 

uvádí toto: 

„Tradiční africké národy své kulturní dědictví neměly v písemné podobě, ale 

velmi bohatá ústní lidová slovesnost v sobě skrývala významný vzdělávací potenciál. 

Díky vyprávění různých příběhů, legend a zpěvu písní získávali mladí obyvatelé Afriky 

znalosti o historii celého národa, kultuře a náboženství. Rovněž tak i rady, jak přežít 

v jejich rodném prostředí. Vypravování a zpívání nebylo pouze zábavou, ale zároveň jim 

pomáhalo uvědomovat si všechny morální, filozofické a kulturní hodnoty jejich 

společnosti.“ (Citace: OMOLEWA, Michael. Traditional African Modes of Education: 

their Relevance in the Modern World. International Review of Education, 2007, cit. 

25. 10. 2013). 

Zcela jistou důležitou roli v životě Afričanů hrály různé rituály a obřady. 

Pomáhaly například dětem ve věku deseti až jedenácti let stát se dospělými lidmi. 

Každé pohlaví mělo jiné role ve společnosti a tomu se přizpůsobovalo vzdělávání 

i výchova. Dívky se připravovaly na to, aby byly schopné postarat se o rodinu a děti, 

muži se trénovali ve vytrvalosti, týmové práci apod. Tím se podle Felixe Boatenga 

vlastně tyto společnosti oprošťovaly i od frustrací spojených s dospíváním dětí v naší 

západní kultuře. Tyto iniciační obřady udržovaly komunikaci a vřelý vztah napříč 

generacemi. 
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5.1.2.  Koloniální vzdělávání 

Vlivem evropské kolonizace do afrických zemí se vzdělávání přizpůsobovalo 

kolonizátorům než Afričanům samotným. Tím vesměs podle A. O. Kwadwa vzniklo 

vykořisťování skrze vzdělávání, protože nebylo vůbec založeno na kultuře původních 

obyvatel. 

 Kolonizování afrických zemí začalo v 15. století Španělskem a Portugalskem. 

Poté se připojila i Anglie a Francie, které se v průběhu této doby až do konce 19. století 

staly největšími mocnostmi a výrazně ovlivnily vzdělávání v Africe. Byly zakládány 

školy, které do té doby nebyly v kolonizovaných společnostech známy. Zároveň se 

začaly stavět i školy střední. Nejčastěji byli učiteli misionáři, kteří se snažili děti na 

základních školách přivést na křesťanskou víru, kterou by pak samy dále šířily. Bohužel 

postupem času se již začaly objevovat mimo jiné i problémy spojené s rozdílem 

jednotlivých národností a i mezi samotnými misionáři nastala velká rivalita. 

 Na nově založených školách se vyučovalo zejména podle evropského kurikula, 

které se nezabývalo kulturou afrických obyvatel. Tzv. africké školy se objevovaly 

zejména na venkově, kde se převážně vyučovalo řemeslo, zatímco městské školy, čímž 

se skrytě spousta původních obyvatel prakticky ponechala bez vzdělání. Tzv. městské 

školy, jak už samotný název napovídá, byly ve městech a sloužily k tomu, aby byly 

vychovány nové elity pro systém veřejných služeb. 

 Pravidlem na školách kolonizovaných zemí byla nutnost mluvit výhradně řečí 

kolonizátorů, použití vlastního rodného jazyka se trestalo. 

 

5.1.3. Situace dnes  

V současné době, která se nazývá jako post-kolonilální éra, veškeré národy na 

africkém kontinentu získaly svou nezávislost, která se projevila i v systému vzdělávání. 

Datuje se od poloviny dvacátého století až po současnost. V šedesátých letech 

dvacátého století pouhých dvacet procent obyvatel celého kontinentu umělo číst a psát 

v anglickém nebo francouzském jazyce, jimž ale ovšem chyběly dovednosti 

z důležitých oblastí pro rozvoj země, od zemědělství až po zdravotnictví. Tím se země, 

které prakticky nabyly znovu svou svobodu, obracely na své kolonizátory s žádostí 

o pomoc při rozvoji svých oblastí. Bohužel se touto pomocí dostaly také do velkého 

zadlužení, ze kterého se prakticky africké země nemají šanci dostat, jelikož jim byly 

mimo pracovníků poskytovány i velké finanční půjčky.  



 17 

O posledních letech se rovněž hovoří jako o tzv. neokolonialismu, který se také 

výrazně dotýká vzdělávání. Dříve kolonizované země používají ve velké většině jazyk 

svých kolonizátorů jako jeden z úředních jazyků a děti se jím učí ve škole. Mluví právě 

tímto jazykem, ne rodným, ten je často i zakazován, což je velmi zvláštní, jelikož i ve 

vyspělých zemích se vyučuje rodným jazykem a další už jsou vyučovány jako cizí 

jazyk.  

 

5.2. Problémy s docházkou do školy  

Školní docházka je sice v afrických zemích povinná, bohužel ale děti školu často 

nedochodí, ať u z finančních nebo rodinných důvodů. Ale i přesto se najdou výjimky.  

Například v Keni je gramotnost poměrně vysoká, což jsou skoro dvě třetiny dospělých 

obyvatel.  

Mimo jiné v celé subsaharské Africe je ovšem jedním z významných faktorů 

i hluboce zakořeněná tradice velmi mladých nevěst. Můžeme najít již sedmileté dívky 

na vdávání, které se pak samozřejmě ani do školy nedostanou. Jen v Etiopii jde o více 

než polovinu dívek mladších osmnácti let. Ačkoliv jsou jisté snahy tento trend změnit, 

zatím se neprojevuje žádná větší změna. 

 

5.3. Rozdíl mezi státní a humanitní školou 

Z již výše zmíněných okolností je jasné, že školství nebude nijak kreativní. 

Podle moderních trendů vyučování ve vyspělých zemích je už samozřejmostí, že učitel 

by měl k žákovi přistupovat individuálně, případně i formou hry, měnit činnosti v rámci 

vyučovací hodiny a hlavně se snažit o vzájemnou interakci učitel ↔ žák. Velkou 

výhodou je pak menší počet žáků ve třídě, takže už samotná výuka se stává snazší, aby 

učitel mohl pomoci jednotlivě pomalejším žákům. Škola, kde nepřevyšuje počet 

patnácti žáků ve třídě, jsou ve velké míře soukromé. Ale opravdu znamená například 

v afrických zemích malý počet žáků ve třídě, že je škola moderní a má nový přístup? 

Ne, ba přesně naopak. Zatímco v našich českých třídách máme kolem pětadvaceti dětí, 

v afrických zemích to je troj- až čtyřnásobek. Státní školství v rozvojových zemích 

zastává názor, čím více je dětí ve třídách, tím je ukázáno, jak moc dobrá daná škola je, 

protože do ní chodí spousta žáků. Není zde výjimkou najít třídy, které čítají více než 

šedesát, ale i sto žáků jednoho ročníku v jedné třídě. Zde o nějakém individuálním 

přístupu nemůže být řeč. Z toho vyplývá, že jiná interakce než učitel → žák se zde 

téměř nevyskytuje a výklad je pouze frontální. Evidencí docházky v těchto případech je 
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většinou vedena tak, že mají žáci přidělená svá čísla a učitel počítáním zjišťuje, kdo 

chybí.  

Proto se na základě humanistických organizací staví i tzv. humanistické školy, 

kam chodí hlavně děti z projektu Adopce na dálku. Ačkoliv se často stane, že některé 

školy jsou postavené jako malotřídní, pořád je zde méně žáků na jednu třídu než na 

školách státních, což umožňuje učiteli individuálnější přístup k žákům a možnost větší 

komunikace. 

 

5.4. Porovnání se školstvím ve vyspělých zemích 

Popravdě řečeno, o vzdělávacích systémech v Africe je pramálo známo, proto je 

překvapující, že právě lidé, kteří o daném systému prakticky nic neví, mají pravomoc 

vytvářet africkým zemím kurikulum. Tím se zároveň ovlivňuje i celá tamní politika 

vzdělávání. Často si lidé myslí, že bez takové fungující školy, jakou znají oni 

v rozvinutých zemích, tedy formální instituce, nemůže být o nějakém vzdělávání 

v Africe jako takovém ani řeč. Tím se do celého afrického školství výrazně dostává 

zejména evropský vzdělávací systém. Nejdůležitější je ovšem to, aby všechny metody, 

cíle i obsah vzdělávání šly ruku v ruce s danou společností a její kulturou. Organizace 

Člověk tísni na svých webových stránkách uvedla toto: 

„Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180 stupňů,“ odříkají vám bezchybně děti školou 

povinné v České republice i v tisíce kilometrů vzdálené Etiopii. I když žijí na druhém 

konci světa, mají africké děti podobné znalosti jako ty naše nejen z matematiky, ale 

třeba také o fotosyntéze, opylování nebo letokruzích. Často se tu totiž učí podle učebnic, 

jejichž obsah kopíruje evropský model. Tím však podobnosti mezi africkým a evropským 

školstvím končí.“ (Citace: ŠTĚPNIČKOVÁ, Kateřina. Rozvojovka: Na světě chybí dva 

miliony učitelů [online],cit. 8. 6 .2013) 

Dalším zajímavým rozdílem mezi například českým a africkým školstvím je 

sestava učitelského sboru. Zatímco u nás najdeme ve školách většinové zastoupení žen, 

v afrických zemích to jsou naopak muži. Organizace Člověk v tísni rovněž zveřejnila, 

že největším problémem je ale nedostatek kvalifikovaných učitelů. Ačkoliv je jich na 

celém světě šedesát milionů, podle čerstvé zprávy mezinárodní organizace Oxfam to ani 

zdaleka nestačí. Aby se do roku 2015 dostalo vzdělání všem dětem, je potřeba každý 

rok vyškolit dva miliony nových učitelů pro první stupeň. 
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Velké problémy působí učitelům nedostatek učebních pomůcek, takže si většina 

učitelů vyrábí své vlastní pomůcky. Společnosti Člověk v tísni, učitel matematiky ze 

základní školy v etiopské Awasse, Yohannes Yoseph, řekl:  

„Já žákům vytvářím různé modely, na kusy plátna kreslím tabulky, grafy nebo 

diagramy. Jiní kolegové malují mapy nebo obrázky částí lidského těla.“  (Citace: 

ŠTĚPNIČKOVÁ, Kateřina. Rozvojovka: Na světě chybí dva miliony učitelů [online],cit. 

8. 6 .2013) 

 Tím se ale zase výrazně neliší od vyspělého školství, kde učitelé rovněž sami 

vyrábí své pomůcky, aby se jejich výuka zefektivnila. Tito učitelé mají ale bezesporu 

jednu výhodu oproti africkým učitelům – mohou si zakoupit v jakémkoli knihkupectví 

doplňující sešity s úkoly a také dokonce své pomůcky nebo i celé hodiny vyhledat jako 

Digitální materiály pro výuku na webových stránkách s použitím projektorů a dalších 

technických vymožeností. Z čehož je jasné, že ačkoliv potřebuje i učitel ve vyspělých 

zemích doplňující materiál, není ihned odkázaný na svou vlastní tvorbu, ale může se 

nejprve pokusit čerpat z jiných zdrojů.  

 

5.5. Učitel – jeho povolání a postavení ve společnosti, učitelské vzdělávání 

a kurzy 

 Povolání učitele je ve společnosti rozvojových zemích poměrně prestižní 

a zaručuje mu pravidelný příjem, jelikož se jedná o práci pro státní instituci. Učitel je 

vážený člověk a všichni mají k němu respekt. Oproti tomu se nejen v Čechách poměrně 

často setkáváme s tím, že učitel již není vůbec respektován, ba naopak dokonce 

i šikanován. 

 Bohužel ne vždy jsou afričtí učitelé plně kvalifikovaní. Je možné se setkat 

i s učiteli, kteří sotva vychodili šest tříd základní školy, ale většina učitelů absolvovala 

tříleté studium na speciální škole.  

Velká iniciativa zlepšit africké školství proudí jak z místních sfér, tak i ze zahraničí. 

Často jsou zaměřené právě na vzdělávání pedagogů, kteří se díky tomu setkávají 

s jednotlivými moderními přístupy ve školství. Společnost Člověk v tísni pořádá takové 

kurzy v Etiopii v Centru moderních vyučovacích metod v Awasse na jihu země nebo 

třeba i v Angole. Pojmem moderní vyučovací metody vysvětluje Petra Skalická: „Různé 

formy výuky, kdy se aktivita přenáší z učitele na žáka. Děti získávají nové znalosti a 

dovednosti aktivní cestou, prožitkem, ne formou memorování. Důraz klademe na 
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propojení učiva s příklady z reálného života.“ (Citace: ŠTĚPNIČKOVÁ, Kateřina. 

Rozvojovka: Na světě chybí dva miliony učitelů [online],cit. 8. 6 .2013) 

Americká nezisková organizace Akademie pro rozvoj vzdělání (Academy for 

Educational Development) rovněž pořádá různé semináře, které fungují na stejném 

principu, jaký je zmíněn výše, ve více než třiceti rozvojových zemích. Elizabeth 

Leuová, zástupkyně akademie, vysvětluje:  

„Dávají jim (kurzy) inspiraci, zpětnou vazbu a pomáhají jim stát se profesionály. 

A právě takové profesionály Afrika potřebuje snad ještě více než nové školy a pomůcky. 

V případě nouze se dá učit pod širým nebem, i když to není snadné. Bez dostatečně 

vzdělaných učitelů to ale nejde vůbec.“ (Citace: ŠTĚPNIČKOVÁ, Kateřina. 

Rozvojovka: Na světě chybí dva miliony učitelů [online],cit. 8. 6 .2013) 

 

5.6 Školní uniformy 

Je zde ještě jiný problém, který významně ztěžuje možnost dostupnosti 

vzdělávání. Ačkoliv je školní vzdělávání v převážně zdarma, žáci škol musí povinně 

nosit školní uniformy, které jsou velmi drahé a často to je nejdražší položka. Pavla 

Gomba, ředitelka české pobočky UNICEF, pro Lidové noviny rovněž konstatovala: 

 „Než jsem pracovala v UNICEF, žila jsem nějaký čas v Zimbabwe a nejbohatší rodina 

v té obci byli Indové, kteří šili školní uniformy. Přijde mi nemorální vybírat na školní 

uniformy, což je mnohdy největší část z peněz získaných adopcí na dálku, z čehož pak 

profitují jen výrobci uniforem. Na kvalitu vzdělání to nemá žádný vliv.“    

(Citace: Lidovky: 'Adopce na dálku nejsou fér, vzdělání potřebují i ošklivé děti' , cit. 

5.5.2013)  

Proti názoru paní Gomby se ale postavili zástupci Charity Praha, kteří na svých 

stránkách dne 12. srpna 2011zveřejnili toto prohlášení: 

„Školní uniformy jsou na školách povinné, nejde tedy o zbytný výdaj. Pro chudé 

děti je uniforma svátečním oblečením, které nosí i např. na bohoslužby, ve svátky apod. 

Samotný nákup uniforem v rámci programu Adopce na dálku
®

 je rozvojovým projektem 

podporujícím drobné podnikání.“ 

Rovněž k tomu také uvedli, že: „Uniformy šijí místní vesnické ženy. Na některých 

místech byly zřízeny i chráněné dílny, které zaměstnávaly lidi se zdravotním postižením.  

Pro zajímavost v Zambii např. přispělo České velvyslanectví v Harrare finančními 

prostředky na zřízení krejčovské dílny, díky níž měly možnost vyučit se již desítky žen, 

které v současné době nešijí pouze uniformy pro děti z programu Adopce na dálku, ale 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/nabidka-prace-v-cr-a-v-zahranici-profesiacz/11046287?rtype=V&rmain=7841879&ritem=11046287&rclanek=11792200&rslovo=458791&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/kvalitne-pro-rodinu-10998376/10998376?rtype=V&rmain=7833186&ritem=10998376&rclanek=11792200&rslovo=421011&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/ktery-chytry-telefon-je-pro-vas-nejlepsi-poradte-se-s-dtestem/10944007?rtype=V&rmain=7838523&ritem=10944007&rclanek=11792200&rslovo=419394&showdirect=1
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dostávají nabídky i ze širokého okolí. (Citace: Charita: Neoprávněná kritika ze strany 

UNICEF rozhořčila dárce Charity Praha, cit. 26.4.2012. ) 

 

 

5.7 Školství ve vybraných rozvojových zemích 

5.7.1. Keňa 

5.7.1.1. Školský systém v Keni – rozdílnost nebo podobnost? 

 K vyhlášení bezplatného základního vzdělávání v Keni došlo v lednu 2003. 

Bohužel to ale neznamená, že by bylo zcela bezplatné. I nadále je totiž nutné ve státních 

školách hradit veškeré náklady spojené se školní uniformou, učebnicemi a pomůckami, 

což je i nadále pro velké procento rodin nemožné si dovolit.  

 Podoba chudých ale přeplněných státních škol vede rovněž k poklesu kvality 

výuky. Proto děti adoptované na dálku mají možnost chodit i na privátní školy, které již 

dříve umožňovaly i dětem z chudých rodin nebo sirotkům získat vzdělání.  

 Některým dětem je umožněno i navštěvovat mateřské školy, které jsou výbornou 

přípravou na vstup do základní školy, protože se zde děti učí hlavně angličtinu, která je 

poté jako hlavní jazyk vyučování na základní škole. Se svým kmenovým jazykem si 

nevystačí. 

Jako u nás, tak i v Keni nastupují žáci do prvních tříd ve věku šesti let, ale 

navštěvují pouze osm ročníků. Následně pak na rozdíl od českých dětí nejsou nuceni 

dělat přijímací zkoušky, ale musí složit tzv. Celostátní srovnávací zkoušky základního 

vzdělání (Kenyan Certificate of Primary Education). Tyto testy jsou stejné napříč všemi 

školami v Keni a poté jsou vyhodnoceny státem (na tzv. Result Slip) a následně na 

základě toho mají možnost požádat o přijetí na vybranou střední školu, která se podobá 

pro nás gymnáziu nebo učilišti. I zde, tak jako v Čechách, platí, že čím lepší výsledky 

má uchazeč o studium, tím lepší školu má možnost navštěvovat. 

Pokud ovšem žák není přijat na žádnou střední školu nebo nebyl úspěšný ve 

zmiňovaných závěrečných zkouškách, je mu většinou umožněno opakovat osmou třídu, 

aby si prohloubil své dosavadní znalosti a za rok byl u zkoušek úspěšnější. 

Po úspěšném absolvování střední školy mají studenti možnost se přihlásit na tzv. 

college, které už mají nějaké zaměření (informační technologie, administrativa apod.) 
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5.7.1.2. Školní rok v Keni 

Na rozdíl od českého školství, kde prvním měsícem školní docházky je září, 

začíná školní rok v lednu a je rozdělen do tzv. trimestrů, neboli rozčlenění na výuku 

třikrát do roka po třech měsících. Mezi jednotlivými semestry jsou měsíční prázdniny. 

Děti adoptované na dálku mohou nastoupit na začátku jakéhokoliv trimestru, který je 

tedy v lednu, květnu a září. Na konci každého trimestru vystaví škola vysvědčení, které 

se odesílá adoptivnímu rodiči společně s informacemi, fotografií dítěte a dopisem. 

 

5.7.2. Školství v Indii – příklad vzdělávání v rozvojové zemi mimo africký 

kontinent 

V Indii jsou privátní, katolické, státní školy jako u nás. Na všech typech škol se 

platí školné, každá škola má své uniformy. Školní docházka je povinná a trvá deset let 

pro průměrné žáky, pro výborné žáky trvá dvanáct let. Střední škola zde není známa, 

během deseti let na „základní“ škole se vystuduje i střední škola. 

 Každý rok je zakončen zkouškami a v posledních ročnících jsou zkoušky 

nejtěžší asi jako maturitní zkouška u nás, ale s tím rozdílem, že je prováděna průběžně. 

 Pokud student nechce studovat na univerzitě, ukončí docházku v desátém 

ročníku a může se jít vyučit. Co se týče školného tak na privátní škole se platit musí 

a obvykle čím vyšší ročník tím vyšší náklady. Na ostatních školách je školné nižší, 

a pokud se úřadům prokáže, že je člověk chudý, stát přispěje. Žáci, kteří jsou dobří, 

dostávají od školy stipendia formou slev na školném.  

 

5.8. Vybrané projekty, které pomáhají zlepšit školství v rozvojových zemích 

5.8.1. Postavme školu v Africe – projekt společnosti Člověk v tísni 

 Tento projekt poukazuje na to, že ne všechny děti v Etiopii mohou chodit do 

školy z jednoho prostého důvodu – v jejich okolí žádná škola není. Díky tomuto 

projektu se právě staví již čtrnáctá sbírková škola ve vesnici Mesincho, což je velký 

úspěch. Vůbec první sbírkovou školou postavenou v tomto projektu, se stala škola 

v Asore. Podle Člověka v tísni předali komunitě a úřadům hned první rok po první 

veřejné sbírce na podporu vzdělávání v Africe v roce 2004, tedy v září 2005, dvě nové 

školní budovy se čtyřmi třídami a jednu budovu po kompletní rekonstrukci. 

V současnosti chodí do této školy přes dvě stě děti. Díky tomu mají úplně jiné možnosti, 

než měli jejich rodiče. V roce 2009 se rovněž do této školy podařilo přivést pět 



 23 

kilometrů dlouhé potrubí s pitnou vodou, takže dívky, které musí chodit s těžkými 

nádobami, nemusí kvůli tomu přerušovat nebo ukončovat školní docházku. 

 Jak taková sbírka probíhá? Buď klasickým odesláním peněz na účet, nebo 

prodejem výrobků – zejména triček (viz příloha) – ve městech. Na webových stránkách 

tohoto projektu je i rozepsáno, za jaké potřeby se peníze získané ze sbírek dávají: 

 

STAVEBNÍ PRVKY  ŠKOLNÍ POTŘEBY 

  Potřeby, které jsou nutné, ale většina 

žáků si je přesto nemůže dovolit: Budova (4 třídy a sborovna) 1 700 000 Kč 

Suché záchody (4 latríny) 150 000 Kč Sešit 40 stran 8 Kč 

Nádrž na sběr vody (PVC 10 000 l) 23 800 Kč Školní lavice 1 050 Kč 

Tvárnice z betonu 100 Kč Tabule 800 Kč 

Pytel cementu (50kg) 200 Kč Učebnice 25 -60 Kč 

Okno 830 x 1500mm 1 500 Kč Houba na tabuli 25 Kč 

 

(Škola v Africe [online], cit. 11.2.2013. Dostupný na http://www.skolavafrice.cz/na-co-

jsou-penize-potreba) 

 

5.8.2. Běh pro Afriku – projekt společnosti Člověk v tísni 

 Díky tomuto projektu se dostává problém se školstvím v rozvojových zemí také 

do podvědomí žáků základních a středních škol, ale i širší veřejnosti. Rovněž se pro 

školy otevírá možnost zařadit charitativní běh i do Školního vzdělávacího programu, 

což znamená pravidelnost v jeho pořádání. Zároveň se taková akce může realizovat 

především jako klíčové kompetence například v multikulturní výchově, osobnostně 

sociální výchově nebo ve výchově k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Podle organizátorů tohoto druhu pomoci je jedním z důvodů i toto, cituji: 

 „Projekt přispívá k zamyšlení žáků nad významem vzdělání pro jednotlivce i pro 

společnost, k zamyšlení nad aktuálními problémy současného světa a formování hodnot 

a postojů. Vede k uvědomění si hodnoty spolupráce a pomoci, k zainteresovanému 

postoji v životě a přispívá k utváření solidarity. Pomáhá také překonávat předsudky 

a utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti. Studenti mohou reflektovat 

zázemí příslušníků ostatních socio-kulturních skupin a projekt tak přispívá k prevenci 

vzniku xenofobie.“  

http://www.skolavafrice.cz/na-co-jsou-penize-potreba
http://www.skolavafrice.cz/na-co-jsou-penize-potreba
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(Škola v Africe [online], cit. 11.2.2013. Dostupný na http://www.skolavafrice.cz/4-

duvody) 

Jinak řečeno, celý projekt se snaží o to, aby byli žáci seznámeni s tím, jak moc 

důležité je pro člověka vzdělání, hodnoty života a socio-kulturní vztahy. 

Mimo jiné může taková akce podpořit i vzájemné zlepšení vztahů mezi žáky 

a studenty, ať už společně pouze běží, nebo dokonce připravují trať, stanoviště nebo 

doprovodné akce. Dalším dosti důležitým faktorem v současné době je i to, že žáci 

dělají i něco pro své zdraví. 

Hlavními průkopníky těchto charitativních běhů u nás byly dvě pražské školy – 

Francouzské lyceum v Praze a Gymnázium Jana Nerudy, kterým se podařilo vyběhat 

sumu přesahující osm set tisíc korun. Od té doby každým rokem přibývají další školy, 

které se do projektu zapojují. 

Celá akce probíhá tak, že se české školy rozhodnou zapojit do charitativního 

běhu. Před prvním během uspořádá na dané škole společnost Člověk v tísni přednášku, 

na které se žáci dozví o Etiopii, problémech v ní a důvody, proč pomáhat. Poté si školy 

najdou v průběhu dvou až tří týdnů jakéhokoliv sponzora, se kterým se domluví na 

částce věnovanou za každé uběhnuté kolečko. Většinou sponzoři dávají kolem 

stokoruny za jedno uběhnuté kolečko. Ta částka se zapíše do Sponzorského listu (viz 

příloha). Každý žák má své vlastní startovní číslo (viz příloha) a za všechna uběhnutá 

kolečka dostane čárky, a celkový počet koleček se zapíše do sponzorského listu. 

Zvolený sponzor na základě předloženého listu vyplatí domluvenou částku, kterou žák 

donese do školy. Potom, co se vyberou peníze od všech zúčastněných závodníků, škola 

je odešle na konto sbírky Běh pro Afriku. Odtud poputují peníze na výstavbu nové 

školy v Africe. Samozřejmostí je i vyhlášení nejlepší třídy ve škole, jejíž závodníci 

dostanou odměny, což může být mimořádně motivující i pro jinak nezainteresované 

žáky. 

 

 

6. Adopce nad dálku 

 

6.1. Pojem adopce na dálku 

 Adopcí na dálku se rozumí hlavně finanční pomoc jednomu nebo více dětem. 

Neznamená to ovšem, že je dítě převezeno do rodiny tzv. adoptivních rodičů 

http://www.skolavafrice.cz/
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a vychováváno u nich doma, pro něj v cizí zemi. Na dálku adoptované dítě zůstává ve 

své zemi u své rodiny nebo v sirotčinci, ale díky finančním darům mu je umožněno 

vzdělávání, které by se mu jinak nedostalo. 

 

6.2. Jak adopce na dálku probíhá 

 Organizací, které se touto formou adopcí zabývají, je velká řada. Záleží na 

budoucím adoptivním rodiči, co je pro něj nejpodstatnější, aby daná organizace 

splňovala. Hlavní roli určitě hraje skutečnost, ve které zemi má budoucí rodič zájem 

dítě adoptovat, zda v Keni, Ugandě, Ghaně nebo třeba Indii. Pro komunikativní 

adoptivní rodiče může být významný i jazyk, se kterým se v případě zájmu může 

s dítětem dorozumívat. Nezanedbatelnou roli hraje rovněž spokojenost jiných klientů 

a dlouhodobější působení organizace. To všechno ovlivňuje rozhodování o poskytující 

organizaci. 

 Ceny adopcí se liší v závislosti na zemi pobytu adoptovaného dítěte, zda dítě 

vyrůstá v sirotčinci nebo ve své rodině. Většinou se ale přirovnává cena k faktu, když si 

člověk v rozvinutých zemích odpustí jednu kávu denně, může africké dítě jít jeden den 

do školy a má pokryté všechny náklady na ten den.  

 Některé organizace využívají peníze i například tak, že po pokrytí veškerých 

nákladů za zbylé finance nakoupí pytle mouky, kaše nebo například moskytiéry, které 

výrazně ulehčí život nejen dítěti, ale rovněž celé rodině. Výjimečně se domlouvají 

s adoptivními rodiči na nákupu stejného dárku (například jízdního kola) pro všechny 

děti. Takový dar se ale nevozí ze zahraničí, jak si většina lidí myslí, ale zakoupí se 

přímo v zemi pobytu adoptovaných dětí. Tímto se nejen se udělá radost dětem, ale 

rovněž se podpoří i místní ekonomika. 

 Do financí se nezahrnuje zdravotní pojištění. Ne každá organizace tuto možnost 

další podpory dítěte má, ale v kladném případě, pokud je zájem a možnost toto zařídit, 

zvýší se závěrečná cena za adopci. Na druhou stranu je tento příplatek pozitivní v tom, 

že má adoptivní rodič jistotu, že v jakémkoliv případě bude jeho dítě dopraveno k lékaři 

a odborně ošetřeno, což je pro obyvatele rozvojových zemí často otázka života a smrti. 

Adoptivní rodič rovněž dostává pravidelně přehled z jednotlivých prohlídek, kde je 

podrobně rozepsán zdravotní stav dítěte a případná léčba. Není to tedy povinné, ale 

velice přínosné pro adoptované dítě. 
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6.3. Průběh adopce na dálku a adoptivní rodiče 

 Adopce na dálku vlastně začíná zájemci o adoptování dítěte. Nikdo neověřuje, 

jací tito lidé jsou, z jakého zázemí pochází, či kolik vydělávají, protože adoptované dítě 

se k nim nepřestěhuje. Záleží, zda budou ochotni a schopni za dítě pravidelně posílat 

finanční dar v hodnotě několika tisíc korun ročně. Budoucí adoptivní rodič si tedy po 

výběru organizace vybere v nabídce dítě vhodné k adopci. Další kroky už uskutečňuje 

samotná organizace.  

 Pokud bude mít adoptivní rodič zájem navštívit jím na dálku adoptované dítě, 

nebývá to většinou problém. Vesměs ale všude platí, že pokud se adoptivní rodič sám 

nevypraví do té země, kde žije adoptované dítě, neuvidí ho. Například obyvatelé většiny 

středoafrických zemí mají velký problém se získáním pasu. Místní vlády se bojí, že jim 

obyvatelé uprchnou, proto vyřízení pasu je tak drahou a pro mnoho obyvatel 

nedosažitelnou záležitostí, že většina obyvatel svou zemi nikdy neopustí. Turisté ale do 

dané země samozřejmě přicestovat mohou. Tím se rovněž podpoří i místní ekonomika, 

která přispěje k dalšímu rozvoji daného regionu. Před cestou se ale všem návštěvníkům 

doporučuje zařídit si průvodce v dané oblasti, který dovede adoptivní rodiče k dítěti 

a zároveň poskytne nutnou ochranu proti možným zvědavcům a nepřátelům, kteří si své 

území chrání. Pouze takto je možné se s dítětem adoptovaným na dálku sejít.  

 

6.4. Výběr dětí do projektu adopce na dálku 

 Vybírány jsou znevýhodněné děti. Tyto děti většinou mají mnoho sourozenců 

a chudé rodiče, kteří jsou sotva stěží schopni dát svým dětem alespoň jednou denně 

jídlo. Velmi často je ale v těchto zemích možné setkat se s tím, že dítě žije již s jedním 

rodičem, nebo je sirotek, o kterého se stará blízké příbuzenstvo. V neposlední řadě pak 

velká část dětí žije v sirotčincích. Děti jsou většinou nuceny pracovat, aby rodina 

nepomřela hlady, a vzdělávání je pro ně nedosažitelné.  

 Celosvětově diskutovaným a rozmohlým problémem nejen v celé Africe je 

vysoký výskyt lidí s nemocí AIDS. Právě kvůli této nemoci je velké procento dětí bez 

rodičů. Děti jsou potom vychovávány většinou prarodiči. Rovněž by se neměly 

opomínat špatné podmínky pro bydlení, těžké práce a i v neposlední řadě úrazy 

a nemoci, které většinou jsou léčené špatně nebo vůbec a jejich oběti na to doplácí. Lidé 

ve věku šedesáti let žijící v těchto oblastech jsou už velmi staří a i svým věkem vzácní. 
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6.5. Odpůrci adopce na dálku 

 Pavla Gomba, která je ředitelkou českého výboru společnosti UNICEF, pro 

zprávy Českého rozhlasu uvedla, cituji: 

„Základní vzdělání je právem každého dítěte, takže by nemělo záviset na tom, 

jestli se někdo na druhém konci světa slituje, nebo se mu zalíbí fotografie toho dítěte 

a rozhodne se mu školu na rok nebo více zaplatit.“   (Citace: WINKLEROVÁ, Kristina. 

Rozhlas.cz, cit. 26. 4. 2012.) A pro Lidové noviny ještě dodala: 

„Adopce na dálku je dobrá zejména pro dárce, kteří mají dobrý pocit, že 

přispívají někomu konkrétnímu na konkrétní věc. Z hlediska příjemců to správné není. 

Víme, že děti, které jsou hezčí a vypadají na fotce chytřeji, mají větší šanci než ty 

s rozpláclým nosem, které chytře nevypadají. Není správné, aby do školy chodily jen 

hezké děti. Měly by tam být i ty škaredé.“ (Citace: Lidovky: 'Adopce na dálku nejsou fér, 

vzdělání potřebují i ošklivé děti' , cit. 5. 5. 2013) 

 

6.6. Pomáhá se nejen jednomu dítěti, ale i celé komunitě 

 Ačkoliv přetrvává názor, že se adopcí na dálku dává šance na lepší život pouze 

několika vybraným dětem, většina organizací se snaží vybrat co nejvíce dětí v dané 

komunitě. Například Arcidiecézní charita Praha se na svých webových stránkách dne 

12. srpna 2011 ohradila proti výrokům paní Pavly Gomby, že kritika vznikla na základě 

neinformovanosti, uvádí:  

„Program podporuje celé komunity, nejen vybrané žáky a studenty. 20 % z finančních 

příspěvků od dárců je věnováno na komunitní programy (zdravotní péče, podpora 

drobného podnikání, stavba a vybavení škol, osvěta, mikrofinancování apod.). Podpora 

konkrétních dětí se děje tak, aby z ní profitovaly i další děti v komunitě a celé rodiny. 

Příkladem je doučování. Charita jej organizuje ve vesnicích pro všechny děti, 

nejen ty podporované.“ (Citace: Neoprávněná kritika ze strany UNICEF rozhořčila 

dárce Charity Praha [online], cit. 11. 2. 2013.) 

 

 

 

 

 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zbavte-se-chloupku-natrvalo/10846260?rtype=V&rmain=7827752&ritem=10846260&rclanek=11792200&rslovo=427991&showdirect=1
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7. Humanitární a humanistické projekty, organizace zabývající se 

adopcí na dálku 

 

7.1. Rozdíl mezi pojmy humanitární pomoc a humanistická pomoc 

Tyto pojmy mají podobné znění, ale neznamenají totéž. Tím je možné se velice 

často ve veřejném životě setkat se záměnou, proto je důležité, vysvětlit si mezi nimi 

zásadní rozdíly. 

Humanitární pomocí se rozumí často jednorázová pomoc lidem v hmotné nouzi. 

Humanitární akce se zaměřují hlavně na lidi, kteří trpí nebo jsou ohroženi na životech. 

Do toho se zahrnují různé nemoci, povodně, válka, hladomor, ale i orientace na 

negramotné. Organizace uskutečňující humanitární pomoc potom do zasažené oblasti 

dodávají potřebné produkty, ať už jde například o léky, očkování, potraviny, tekutiny, 

moskytiéry nebo oblečení. Je to zásah převážně zahraničních organizací v dané oblasti 

tak, že pomoc přivezou do dané oblasti, kde jsou lidé v život ohrožující nouzi. Jinak 

řečeno, lidé z jiných zemí se postarají o to, aby místní mohli žít. 

Společnost Člověk tísni vysvětluje pojem humanitární pomoci takto: 

„Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit 

útrapy a pomoci obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Rozvojová 

spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet. 

Člověk v tísni na svoje humanitární aktivity často navazuje rozvojovými projekty tak, 

aby pomohl předcházet budoucím krizím a zmírnil jejich negativní dopady.“ 

(Citace: Člověk v tísni: Humanitarni a rozvojova pomoc, cit. 9. 6. 2013)  

 Humanistickou pomoc vysvětluje na svých webových stránkách Občanské 

sdružení Dialog tak, že pomoc je založena na principu solidarity, reciprocity 

a autoorganizace lidí v prostředí, ve kterém žijí. To znamená, že motivuje lidi přistupo-

vat k řešení problémů aktivně odnaučuje pouhému pasivní u čekání na pomoc.     

Právě do humanistické pomoci spadají projekty jako adopce na dálku, stavění 

škol v Africe a podobně. Dětem je umožněno chodit do školy, ale jak potom s danou 

skutečností, že mají možnost školu navštěvovat a pak jsou i vystudovaní, naloží, je už 

pouze na nich. Už ve školách se proto snaží vést své žáky k tomu, aby přemýšleli o své 

budoucnosti a možných změnách nejen svého chování, ale i přístupu k ostatním lidem 

a celé společnosti. Současný problém lidí v rozvojových zemích totiž je tzv. život ze 

dne na den. Jinak řečeno v současné době dostanou například někteří lidé dostatek jídla 
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i na několik týdnů. Místo toho ale, aby si jídlo uschovali, rozdělí se se všemi 

příbuznými a sousedy a ve výsledku za dva nebo tři dny už opět nemají co jíst. Žijí 

prostě z toho, co mají nebo potřebují právě teď. Co jim v dané chvíli přebývá, rozdají. 

Cílem těchto humanitních projektů je právě nejvíce to, aby lidé začali přemýšlet dál než 

jen na dva dny dopředu. To se samozřejmě týká i o promýšlení budoucího povolání. 

U nás je to samozřejmost takto uvažovat, ale v rozvojových zemích se za úspěch počítá 

i například to, že dítě ve školním věku chce mít později dobrou práci a záměrně proto se 

vzdělává.  

 

 

7.2. Nejznámější české a zahraniční organizace, které zprostředkovávají pomoc 

 

7.2.1. UNICEF 

 

  

 

 

Dětský fond OSN UNICEF je zcela určitě nejznámější a největší celosvětová 

organizace. Působením ve sto devadesáti dvou zemích světa pomáhá pravidelně dětem 

ve více než sto padesáti zemích světa k tomu, aby děti měly šanci přežít a všestranně se 

rozvíjely. Díky své pomoci zachránil UNICEF stovky milionů dětských životů za celou 

dobu své existence. Jen během roku 2012 zasahoval ve více než 20 vážných 

humanitárních krizích, například na Filipínách nebo Somálsku. Rozvíjela se i rozsáhlá 

humanitární pomoc v Sahelu, kde bylo ohroženo přes milion nejmenších dětí z důvodu 

dlouhodobého sucha a podvýživy.  

 Historie této organizace sahá až do roku 1946, kdy pomáhal dětem postiženým 

druhou světovou válkou ještě pod názvem Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci 

(United Nations International Children’s Emergency Fund => UNICEF). Jako trvalá 

součást Organizace spojených národů, která se specializuje na programovou pomoc 

strádajícím dětem, se už pod jménem United Nations Children’s Fund, se zachovanou 

zkratkou UNICEF, stal v roce 1953. Jako mezivládní organizace může UNICEF při 

projednávání svých cílů pracovat se všemi organizacemi, ať už jde o organizace 

nevládní nebo jedná přímo s vládami daných zemí. 



 30 

Hlavní centrála UNICEF sídlí v New Yorku a další úřední místa má ještě 

v japonském Tokiu a v Evropě v Kodani, Bruselu a Ženevě. Současným výkonným 

ředitelem je pan Antony Lake. UNICEF je dobrovolná organizace, což znamená, že 

kromě profesionálů se na práci podílejí i dobrovolní pracovníci.  Ve Florencii se pro 

potřeby výzkumu a vzdělávání nachází Výzkumné centrum dítěte (UNICEF Innocenti 

Research Centre). 

UNICEF a z něho vycházející Národní výbory pro UNICEF, se zabývají 

především prosazováním Úmluv o právech dítěte. UNICEF ČR je jeho součástí od roku 

1991. 

 Celá činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků vlád nebo 

veřejnosti, ať už jednotlivců nebo celých organizací. Široká veřejnost má možnost 

zakoupit i zboží s logem UNICEF, například hračky, oblečení, blahopřání, kancelářské 

potřeby a další. 

 Ačkoliv je UNICEF organizací v systému OSN, jako jediná na svoji činnost 

finanční prostředky nezískává. 

 

7.2.1.1.   Dlouhodobé programy UNICEF 

 

Vzdělávání 

 V rámci vzdělávání se UNICEF snaží zpřístupnit školní docházku všem dětem 

na světě bez rozdílů pleti, pohlaví nebo původu a to pro každé dítě na světě. Zároveň se 

snaží, aby kvalita výuky byla co možná nejlepší a zvedla povědomí o důležitosti 

vzdělání. 

 Na svých webových stránkách UNICEF se uvádí, že jen v roce 2011 dodala 

organizace do jednatřiceti zemí  165 941 souprav Škola v krabici, 18 053 souprav 

herních pomůcek a hraček do dvaatřiceti zemí, a 10 267 sportovních a rekreačních sad 

do třiadvaceti zemí, to v celkové hodnotě sedmdesát dva milionů dolarů. Dále potom 

učebnice a vzdělávací a osvětové materiály v hodnotě šedesát osm milionů dolarů 

a nakonec budování a rekonstrukce školních budov a celkové vybavení škol v celkové 

hodnotě necelých sto čtyřicet milionů dolarů.  

 

 

 

 

http://www.unicef-irc.org/
http://www.unicef-irc.org/
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Nezávadná voda a hygiena 

 Tento program zajišťuje přístup k pitné vodě a dostatečné hygieně a jejím 

návykům. Tímto pomáhá UNICEF zajistit prevenci proti šíření nakažlivých infekčních 

nemocí nebo nemocí způsobené kontaminovanou vodou.  

 

Zdraví a výživa 

 Jednou z nejdůležitější možností ochrany dětských životů je očkování 

a pravidelná prevence, které zachránilo už stovky milionů dětí. UNICEF také zajišťuje 

přísun potřebných doplňků bohatých na vitamíny, železo, jód a další, ale rovněž také 

podporu kojení. 

Další významnou roli v oblasti zdraví je zvyšování povědomí o zákeřné nemoci 

AIDS způsobenou virem HIV. Učitelé v rozvojových zemích často o této nemoci mluví 

i ve školách, aby se předcházelo možnému dalšímu šíření této nemoci. Nejvíce ze všech 

rozvojových zemí je na tom nejhůře právě Afrika. Údaje dokazují, že pouze během roku 

2012 ztratilo kvůli této nemoci jednoho nebo dokonce oba rodiče sedmnáct a půl 

milionů dětí, a dalších víc než dva miliony nemocných lidí jsou děti, které touto 

smrtelnou nemocí samy trpí již od narození. Bez pomoci lékaře se sotva polovina z nich 

dožije svých druhých narozenin. 

 

Ochrana dětí 

 Tento program se zaměřuje především na tzv. děti ulice, pracující nebo 

zneužívané a týrané, včetně obchodu s dětmi. Zároveň se klade důraz i na problematiku 

situace dětských vojáků, dětí v oblastech ozbrojených konfliktů a dětí žijící v chudobě. 

 

 

Jak je na další straně z uvedených grafů patrné, co se týká kontinentů, nejvíce 

pomoci šlo v roce 2011 do subsaharské části Afriky, což jsou především státy Etiopie, 

Keňa, Guinea, Rwanda a Uganda. Programově bylo nejvíce financí vloženo do přežití. 

V takových případech je hlavně dětem v místě poskytována i základní lékařská péče 

(očkování, rozdávání moskytiér, které místí lidi ochrání proti malárii, zásoby jídla 

a především řešení snadnějšího přístupu k pitné vodě). Následně druhým nejčastěji 

sponzorovaným a řešeným programem společnosti UNICEF je důležitost rozvoje dětí, 

vzdělání a v neposlední řadě i rovnost pohlaví.  

 



 32 

Programové výdaje UNICEF podle tematických priorit za rok 2011 

 

 

Přímé programové výdaje UNICEF podle geografických oblastí v roce 2011 

(Dostupné na http://www.unicef.cz/jak-vyuzivame-dary) 

 

 

http://www.unicef.cz/jak-vyuzivame-dary
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7.2.2. Centrum Narovinu 

  

  

 

 

Tato humanistická organizace vznikla v roce 1995. Hlavním cílem byla ochrana 

lidských práv, různé projekty rozvojové spolupráce a v neposlední řadě šíření a podpora 

humanistických myšlenek. Toto hnutí se snaží už nějakou dobu vytvářet určitou síť lidí 

po celém světě a snaží se za pomocí různých akcí a projektů upozornit na problémy, 

které se v dnešní společnosti dějí. Připojili se k mezinárodní Kampani lidské podpory 

v roce 2000 a zahájili rovněž projekty pro africký stát Keňu. V roce 2006 se začali 

zaměřovat i na Indii. Již od roku 2003 se k Humanistickému centru Narovinu připojili 

i humanisté ze Slovenska.  

 Jak samo Humanistické centrum uvedlo, byl jim na rok 2004 vládou České 

republiky schválen projekt rozvojové pomoci  „Elektřina ze Slunce pro školy v Keni“, 

který byl úspěšně dokončen roku 2006. V Indickém městě Virudhunagar byl roku 2006 

zase zdárně dostaven sirotčinec pro děti postižené vlnou tsunami.  

 V období mezi rokem 2009 a červnem 2010 prošlo celé Humanistické hnutí 

výraznou organizační změnou, která vedla k oddělení sdružení od ostatních širších 

ideálů Humanistického hnutí a vytvoření nového samostatného bloku s novým názvem 

Centrum  Narovinu, které se v současné době věnuje především v pokračování projektu 

pomoci na dálku, adopci afrických dětí. 

 

 

7.2.2.1.   Projekty Humanistického centra Narovinu 

 

Ostrov Naděje – Rusinga Island 

 Na tento projekt klade Centrum Narovinu největší důraz. Rusinga Island je 

ostrov ve Viktoriině jezeře, v západní části Keni, kde žije kolem dvaadvaceti tisíc 

obyvatel, polovinu z nich tvoří děti do patnácti let. Je to velmi chudá oblast, kde se lidé 

většinou živí drobným zemědělstvím a rybolovem. Choroby, podvýživa s nedostatečnou 

zdravotní péčí jsou velkými problémy, které způsobují narůstající počet sirotků. Ne 

všichni najdou svého opatrovníka nebo adoptivního rodiče. 
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 Kvůli tomu čeští koordinátoči s keňskými kolegy přišli s projektem, který 

nazvali Rusinga Island – Ostrov Naděje. Náplní projektu je komunitní centrum – 

komplex zařízení, které řeší problémy a potřeby komunity. V současně době zahrnuje 

sirotčinec, mateřskou školu, základní školu, vzdělávací centrum, ubytovací budovy, 

jídelnu, úpravnu vody, sprchy, záchody a kompletní zdravotní středisko s laboratoří 

a osmi lůžky. 

 Nápad na tento projekt vznikl roku 2003 a byl započat v roce 2005. Základní 

škola vždy se zahájením nového školního roku v lednu rozšíří o jednu třídu – nejbližší 

cíl je mít osm tříd až po osmou třídu, která je v základní škole posledním ročníkem. 

 Důležitou věcí je vyřešení financování tohoto projektu. Prvním krokem je 

vyřešení finanční samostatnosti, které jsou potřeba na provoz a údržbu centra. Tedy 

aktivity, kterými místní komunita mohla vydělat na náklady a docílit samostatnosti 

a udržitelnosti tohoto komplexního projektu. Zatím jediné výdělky jsou z poskytování 

placených hodin pro veřejnost v počítačovém centru. Jídlo pro školní jídelnu je částečně 

získáváno malým farmařením. Stále je projekt odkázán na příspěvky „adoptivních 

rodičů“, ostatní dary a různé granty. 

 Na začátku projektu Rusinga Island – Ostrov naděje v roce 2005 byl pozemek 

v jihozápadní části ostrova a jedno stavení, obojí věnované komunitou. Na stavení 

začali dobrovolnické práce, které byly pro projekt nezbytné a neocenitelné, aby mohla 

začít fungovat první humanistická mateřská škola. 

 Za první finanční sumu, která byla věnovaná na projekt Ostrov naděje (získaná 

z části příspěvků na projekt Afrických dětí – projekt pomoci na dálku) byla použita na 

nákup potřebného materiálu. Stavba byla postavena svépomocí. Nejdříve vzniklo 

vzdělávací centrum s jídelnou a dva ubytovací domy pro děti i personál.  

V květnu roku 2006 byla zahájena činnost mateřské školy v centru vzdělávání, 

která se přestěhovala z malého stavení. Na podzim roku 2006 proběhla elektrifikace 

centra fotovoltaickými systémy díky projektu „Elektřina ze Slunce pro školy“, který byl 

financován v rámci oficiální rozvojové spolupráce České republiky. Díky tomuto 

projektu má škola vybavení s počítači a tiskárnou. Velmi důležité pro mateřskou školu 

byla výstavba úpravny vody a septiku. Podařilo se postavit sprchy i záchody. Od ledna 

roku 2008 nastoupilo do sirotčince prvních jedenadvacet sirotků.  

Další stavbou byla základní škola, která byla otevřená v lednu 2009. 

Ostrov Naděje – shrnutí akcí: 

- 2005 první stavební práce zahájeny na darovaném pozemku 
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- 2006 mateřská škola začala působit v nové budově vzdělávacího centra 

- 2008 sirotčinec ubytoval prvních jedenadvacet dětí 

- 2009 základní škola začala působit v nových budovách 

- 2010 otevřeno zdravotní středisko 

- 2011 postavena nová budova pro mateřskou školu 

 

Sirotčinec 

Myšlenka Ostrova Naděje vznikla hlavně kvůli velkému množství sirotků na 

ostrově, od počátku byla velká snaha o vybudování sirotčince. Nyní ho tvoří dvě 

ubytovny se zázemím – velká jídelna a hala pro děti. V areálu je vodárna na pitnou 

vodu, umývárny. Hala primárně pro děti funguje i jako vzdělávací centrum pro dospělé. 

V sirotčinci je ubytováno čtyřicet dětí, zvlášť bydlí dívky a zvlášť bydlí hoši. O děti se 

starají dvě vychovatelky. 

Mezi dětmi jsou jak úplní, tak i částeční sirotci (např. takoví, kterých se příbuzní 

zřekli nebo nemohli se o ně starat), zdraví i nemocní (např. HIV pozitivní), z různých 

kmenů. V tomto je sirotčinec výjimečný, jelikož na ostrově Rusinga žije tradiční kmen 

Luo a takto projekt získá i multikulturní kontext.  

Cílem sirotčince je i děti vzdělávat a snaha integrovat zpět do komunity. 

Například na prázdniny, které jsou v dubnu, srpnu a v prosinci, jsou děti umístěny do 

nějaké rodiny – např. kamarádů ze školy, případně u příbuzných. V některých 

případech, kdy rodina projeví zájem o dítě a má možnosti se o něj starat, tak se postupně 

snaží o dítě starat více a časem si ho mohou vzít k sobě natrvalo. Je to výborné pro lepší 

život dítěte a navíc to pomůže i ostatním sirotkům, kteří mohou být přijati. 

 

Mateřská škola 

 Ve škole jsou převážně děti, které jsou adoptované na dálku. V mateřské škole 

se učí metodou Montessori a jsou s ní spokojeni. Děti mají při nástupu na základní školu 

výhodu v tom, že již dobře ovládají angličtinu a umí číst i psát. 

 

Základní škola 

 Škola byla otevřena v lednu 2009. V každé třídě je kolem třiceti žáků. Ve škole 

se uplatňují humanistické principy jednání a nenásilný přístup, jelikož v Keni jsou ještě 

dnes zcela běžné tělesné tresty.  

 Kromě vzdělávání dětí pomáhají i při vzdělávání učitelů. 
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Zdravotní středisko 

Díky finanční pomoci ČR se povedlo postavit na ostrově zdravotní středisko 

s ambulantní i lůžkovou částí, vybavit přístroji, nábytkem a zdravotnickým materiálem, 

vyškolit personál a v lednu 2010 zahájit provoz. Celý provoz zdravotního střediska od 

otevření je podporován vládou Slovenské republiky prostřednictvím agentury 

Slovakaid. 

 Personál nemocnice tvoří čtyři místní lidé (dvě zdravotní sesty a jedna 

laborantka). V nemocnici se na stáži střídají studenti medicíny z České republiky 

a Slovenska. Posláním nemocnice je zvýšení povědomí mezi místními obyvateli 

a prevence pro děti (sexuální výchova), dále je k dispozici klinika s hlavním důrazem na 

pacienty s HIV/AIDS. K dispozici jsou i „pojízdné kliniky“, které jsou k dispozici i pro 

další ostrovy. 

 Vedle nemocnice je postavena budova, která slouží na ubytování pro personál 

a klinika je tak dostupná kdykoliv.  

 

 

Ples Afrika 

Mezi nejznámější projekt Humanistického centra Narovinu byl mezi lidmi 

oblíbený Ples Afrika, který se pořádal každý rok po dobu třinácti let. Výtěžek celého 

plesu putoval na rozvojové projekty v Africe, ať už pouhým zakoupením vstupenky 

nebo nákupem produktů v rámci plesu. Zde byla možnost zakoupit například africké 

suvenýry, nechat si zaplést tzv. rasta copánky,  nebo se zúčastnit tomboly, jejíž výtěžek 

šel také na projekty. Návštěvníci tedy „neodcházeli s prázdnou“ a zároveň pomohli 

dobré věci. Každý návštěvník mohl přinést kancelářské (bloky, sešity, penály, tužky, 

pravítka atd.), životní (deky, oblečení atd.) nebo lékařské zásoby (především léky, i ty 

po ukončení trvanlivosti, obvazy atd.). Celý ples se vždy odehrával výhradně v africkém 

stylu v budově Paláce Lucerna v Praze, takže návštěvníci této akce chodili zejména 

v oblečení typickém pro africké obyvatele.  

 

Adopce na dálku 

Centrum Narovinu se především zabývá adoptováním dětí v africké Keni 

a vysvětluje tento druh pomoci takto: 
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 „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“ je mnohem více než pouhá 

ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné 

náklonnosti mezi různými kulturami. (Citace: Centrum Narovinu, cit. 5.2.2013.)  

Finance, které od adoptivních rodičů pravidelně získává, se vkládají především 

do vzdělávání dětí bez toho, aby bylo dítě vytrženo ze své komunity. Adoptivní rodiče, 

jak se dárcům říká, platili v roce 2012 přes sedm tisíc korun za žáka na základní škole 

a čtrnáct tisíc čtyři sta korun za studenta střední školy po dobu dvanácti kalendářních 

měsíců, což je bráno jako minimální doba pro adopci jednoho dítěte.  

Statistika počtu dětí adoptovaných na dálku přes Centrum Narovinu: 

 

(Dostupné na http://www.centrumnarovinu.cz/content/vyvoj-adopce-v-cislech) 

 

Z grafu je patrné, že největší nárůst zájmu o adopce na dálku z pozice 

adoptivních rodičů narostl zejména do první třetiny roku 2010, kdy počet na dálku 

adoptovaných žáků základních škol činil dva tisíce osm set devadesát osm a počet 

studentů středních škol čtyři sta padesát, tedy celkem tři tisíce tři sta čtyřicet osm. 

 Partnerem Centra Narovinu s podobným projektovým zaměřením jsou 

zahraniční Energia per gli diritti umani Onlus (Energie pro lidská práva) z Itálie nebo 

Anthropolis z Maďarska. 

 

http://www.centrumnarovinu.cz/content/vyvoj-adopce-v-cislech
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7.2.3. Občanské sdružení Dialog 

 

  

  

 

 

Občanské sdružení Dialog existuje od roku 1998 a je samostatné a nezávislé na 

další organizace. Cíle a projekty, kterými se členové sdružení zabývají, jsou především 

ochrana lidských práv a kulturně-společenské projekty, jako například projekty 

rozvojové spolupráce a výchovy. Skupina, několik set zde dobrovolně působících lidí, 

má široké spektrum věkových kategorií, kultur nebo svůj původ a vyznání. Spojuje je 

především snaha o svět bez násilí nebo diskriminace. 

Již od roku 1999 je Občanské sdružení Dialog součástí Kampaně lidské podpory. 

Svou činnost soustředí především v afrických státech – Keni, Beninu a Guineji. Patří 

mezi zakládající členy Českého Fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS), kde se 

i s dalšími organizacemi působících v Čechách ale i v zahraničí, snaží rozvíjet činnost 

v oblasti rozvoje spolupráce, ochrany lidských práv, nebo multikulturní a mírové 

aktivity. Zároveň také toto sdružení podporuje kampaň Česko proti chudobě. 

 

 

7.2.3.1  Projekty Občanského sdružení Dialog 

 

Projekty v oblasti vzdělání  

Jednou z hlavních součástí Kampaně lidské podpory je zejména téma 

dostupnosti vzdělání. Jak sdružení Dialog uvedlo na svém portálu, na některých 

místech, kde začaly fungovat kurzy alfabetizace, se objevila potřeba trvalejšího 

a komplexnějšího řešení. Místní skupiny dobrovolníků na tuto potřebu reagovaly 

nejdříve navázáním spolupráce s již existujícími školami, jejich vyučujícími a rodiči 

žáků. Tyto školy dnes často přijímají zdarma určité procento sirotků a dětí z velmi 

chudých rodin, které by si hrazení školného nemohly dovolit. V odpoledních 

a večerních hodinách také poskytují své prostory ke kurzům alfabetizace pro dospělé. 

V současné době fungují humanistické školy zejména v Nairobi a Conakry a na 

dalších místech Keni a Guineje. Platí se zde velmi nízké školné, které je využito na 

pokrytí základních výdajů na provoz školy.  

http://www.fors.cz/
http://www.centrumdialog.cz/projekty?kategorie=1
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Zdravotní projekty v Africe 

Zdravotní centra fungují v místech, kde je nedostatek zdravotních služeb. Cílem 

toho projektu je především zajištění základního lékařského ošetření, diagnostika 

onemocnění a možnost získávání informací o prevenci. Lékaři, nebo studenti vyšších 

ročníků lékařské vysoké školy, dochází pravidelně do ambulancí. Často pracují bez 

nároku na honorář nebo jsou placeni z jiných výdělečných projektů. 

 

Prevence ženské obřízky a AIDS v Africe 

Prevence těchto témat se provádí pomocí osvětových programů. Ty jsou 

převážně zaměřeny na různé skupiny obyvatel v oblastech. Často se s prevencí proti 

AIDS setkávají žáci škol, ale také jsou organizována i vystoupení nebo divadelní 

představení obsahující i přednášky, zejména tam, kde se vyskytuje vysoký počet 

obyvatel s touto chorobou. 

Problematika ženské obřízky je často přednášena lékaři, případně studenty 

medicíny, hlavně matkám od rodin a mladým dívkám. 

 

Kurzy řemesel a zemědělské projekty  

Tyto řemeslné kurzy jsou určené hlavně mladým lidem se základním nebo 

středoškolským vzděláním, kteří mají problém sehnat práci nebo neumí žádné řemeslo. 

Zde se nabízí možnosti kurzů mechaniky, šití a krejčovství, nebo třeba výroba afrických 

předmětů, které se  pak prodávají jako suvenýry i v zahraničí ve „fair trade“ obchodech. 

Samozřejmě je zde hlavním cílem uplatnění, aby si lidé mohli vydělat na živobytí. 

Zemědělské kurzy naopak nabízí možnost naučit se chovat dobytek, pěstovat 

a prodávat plodiny, čímž si rovněž zajistí obživu a finanční nezávislost. 

 

Další menší projekty  

Je zcela zřejmé, že každá vesnice se kromě výše zmíněných problémů, které se 

vyskytují téměř ve všech rozvojových zemích, potýká ještě se svými specifickými 

potřebami. Pro tyto potřeby se právě vytváří speciální projekty, například úklid 

chudinských čtvrtí, kde tato služba není zajišťována daným státem. 

 

http://www.centrumdialog.cz/projekty?kategorie=4
http://www.centrumdialog.cz/projekty?kategorie=5
http://www.centrumdialog.cz/projekty?kategorie=6
http://www.centrumdialog.cz/projekty?kategorie=7
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Projekty v České republice  

Existuje mnoho projektů, se kterými je možné se setkat. Jsou to různé koncerty, 

festivaly, besedy, putovní výstavy fotografií, kurzy pro školy a veřejnost, fair trade 

obchůdky (např. africké dílny), benefiční programy, setkání s africkými koordinátory, 

setkávání adoptivních rodičů a podobně. 

 

 

7.2.4. Charita Česká republika - Arcidiecézní Charita Praha a Diecézní 

katolická charita Hradec Králové.    Projekt adopce na dálku (Indie) . 

 

  

  

 

 

 

Charita Česká republika se trvale zabývá projektem Adopce dětí na dálku převážně 

v Indii, ale zároveň i v Ugandě, Keni, Guiney, Zambii, Konžské demokratické 

republice, Thajsku a Bělorusku, a doplňuje doprovodnými humanitárními projekty. 

Spolupracuje od roku 2000 i s indickou diecézí Belgaum, kde se adopce provádí pod 

názvem „Bala Jeevan Jyothi“ neboli „Dát dětem naději“ a také s indickou arcidiecézí 

Bangalore, kde se projekt pro změnu jmenuje „Asha“neboli „Naděje“. (Citace: 

Adopce: Realizace projektu, cit. 5.2.2013.)  

Adopce na dálku se cenově pohybuje od necelých pěti tisíc až po osm tisíc pět 

set korun podle toho, v jaké zemi je dané dítě adoptováno. Z těchto peněz jsou 

nakupovány pomůcky, nebo placeno ubytování, školné, uniformy, mimoškolní aktivity 

a podobně. Díky dobrovolným dárcům z celé České republiky byla poskytnuta pomoc 

od roku založení 1993 již více než třiceti tisícům dětí z velmi chudých podmínek 

v rozvojových zemích. Rovněž se projevuje i snaha podporovat celé komunity, ve 

kterých děti žijí, což samozřejmě považují za důležitou součást projektu. 

Pro české školy v souvislosti s tímto projektem jsou pořádány besedy 

o problematice chudoby a negramotnosti v těchto zemích. 

 

 

http://www.centrumdialog.cz/projekty?kategorie=7
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7.2.5. Nadační fond Zdravotně sociální fakulty - Projekt adopce na dálku 

(Zambie) 

  

  

 

 

Tento fond patří mezi další neziskové organizace, která se věnuje sociální 

a kulturní občanské společnosti, především lidem nemocným a handicapovaným. 

Hlavním projektem je již zmíněná adopce na dálku v africkém státě Zambie.  

Rovněž také jsou podporovány dobrovolné aktivity studentů fakulty, v roce 2010 se 

například odehrál benefiční koncert. 

  

7.2.6.   Další organizace  

Samozřejmě tyto organizace nejsou jediné, které se pomocí v rozvojových 

zemích zabývají. Za zmínku rovněž stojí sdružení Wontanara, jejímž posláním je šíření 

humanistických myšlenek a ochrana lidských práv formou rozvojové spolupráce, 

kulturně společenské činnosti a rozšiřováním informovanosti na nevýdělečném základě. 

Nejvíce se zaměřuje na umožnění vzdělávání dětí v Guineji. Další společnost, která se 

zaměřuje na děti na asijském kontinentu, je Občanské sdružení M.O.S.T., které je 

samostatným právním subjektem, nebo-li apolitická, nevládní, nenáboženská organizace 

přístupná široké veřejnosti, založená na dobročinné a činorodé práci občanů 

a spolupráci v oblasti indických Himalájí. A rovněž také občanské sdružení Nepálčata, 

nezisková organizace, která pomáhá dětem v Nepálu dostat se ke vzdělání. 

 

 

7.2.7. Projekty a organizace zabývající se pomocí lidem v rozvojových zemích, 

které se přímo nevztahují k adopcím na dálku, ale v daných oblastech rovněž 

fungují 

 

7.2.7.1.    Organizace Lékaři bez hranic 
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 Tato organizace založená ve Francii sestává z lékařů z celého světa a funguje již 

od roku 1971. Poskytuje zdravotnickou a humanitární pomoc lidem ve více než šedesáti 

zemích světa. Počet členů této organizace přesahuje hranici třiceti tisíc lidí. Jak je již 

z názvu samotné organizace patrné, zabývá se především léčením lidí v krizi, snaží se 

předejít epidemiím nebo dokonce chránit lidi před možnými život ohrožujícími 

chorobami, například pomocí očkování. V neposlední řadě rovněž proškolují i místní 

lékaře. Jejich pomoc je nejčastěji využívána v místech postižených válkou, přírodními 

katastrofami nebo i jen lidem, kteří se dostali do stavu ohrožení na životech. Jen za rok 

2010 se Lékařům bez hranic podařilo vyléčit přes tři sta tisíc těžce podvyživených dětí 

a jejich hlavní snahou je snížit počet dětských úmrtí na podvýživu, jelikož každým 

rokem kvůli tomu zemře až pět miliónů dětí. 

 Aby se zvýšilo povědomí veřejnosti o problémech v jednotlivých koutech světa, 

poskytují Lékaři bez hranic informace nebo tzv. svědectví o jejich absolvované misi 

prostřednictvím besed a prezentací nebo poskytováním rozhovorů. Veřejnost se ovšem 

může o jednotlivých aktivitách dozvědět i například pomocí reklamních letáků. 

 Za svou činnost získala organizace Lékaři bez hranic v roce 1999 Nobelovu cenu 

za mír. 

 

 

7.2.7.2.    Člověk v tísni 

 

 

 

 

 Asi jednou z nejznámějších organizací zabývající se humanitární pomocí je 

společnost Člověk v tísni Česká republika. Její pobočky jsou v patnácti zemích světa 

a ve dvaadvaceti zemích působí. Pomáhá při každé akutní pomoci nejen u nás, ale 

i v zahraničí. Je zároveň i jedním ze sedmi členů evropských humanitárních organizací 

Aliance 2015, což je následně bráno jako velká výhoda při práci a pomoci 

v jednotlivých zemích. Ozbrojené válečné konflikty v posledních deseti letech 

dvacátého století a jejich nevinné oběti daly podnět k tomu, aby vznikla tato organizace. 

Až později se začala organizace zaměřovat i na dlouhodobější projekty, jako vzdělávání 

nebo zdravotnická péče. Tyto projekty se pohybují v částce několik set miliónů korun. 
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Nejčastěji můžou všichni lidé přispět jednorázovou částkou (nebo samozřejmě 

kontinuálně) pomocí dárcovských mobilních zpráv (DMS), převodem na účet 

a podobně. Díky tomu se už velká část populace přidá a podpoří dané projekty v době, 

kdy je potřeba. Nejsou vázáni smlouvou, nepodepisují papíry, nikde nefiguruje jejich 

jméno, proto i spousta lidí je ochotná takto a rychle pomoci.  

 Oblasti projektů, kterými se tato organizace zabývá, je mnoho. V rámci projektu 

Humanitární pomoc a rozvoj je soustředěna pomoc a síla na oblasti zasažené nějakou 

katastrofou, ať už válkou, nebo přírodními živly, tak i do míst, které zápasí s chudobou. 

 

Nejdůležitější projekty a programy této organizace 

Vzdělávání a osvěta 

 Tento projekt obsahuje několik důležitých programů, díky nimž společnost 

Člověk v tísni prezentuje v naší zemi, jaké problémy se nejen v zahraničí objevují, ať už 

jde o porušování lidských práv, chudobu, národnostní nebo rasové předsudky apod. Zde 

je alespoň stručný přehled nejznámějších projektů: 

Jeden svět na školách 

Vzdělávací program se zprostředkovaným promítáním 

dokumentárních filmů s aktuální problematikou ve světě nebo 

novodobé historii s použitím metodických pomůcek. Zároveň na 

podobné bázi existuje i festival dokumentárních filmů Jeden svět, 

který je určen pro širokou veřejnost. 

 

Rozvojovka 

   Češi nemají příliš velké povědomí, jak vypadá situace v rozvojových  

zemích v dnešním světě, proto je využívána tato vzdělávací sekce      

k šíření informací, a to již od roku 2003. 

 

 

Varianty 

Již deset let podporuje tento vzdělávací program informovanost lidí 

v oblasti rozvojového vzdělávání. Součástí Variant je spousta 

seminářů, workshopů nebo kurzů, o které mají zájem nejen 

pedagogové ze základních a středních škol. 
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7.2.7.3.   Vybrané projekty na podporu lepšího živobytí obyvatel rozvojových zemí 

 

Voda pro Afriku 

 

 

 

 

 

 

 Společnost Veolia a Nadační fond Veolia za pomoci organizace Člověk v tísni 

v době kolem Vánoc roku 2012 uspořádaly již třetí benefiční prodej karaf na vodu (viz 

obrázek) v rámci akce Voda pro Afriku. Všechny finance získané z těchto tří prodejů 

putuje na podporu vzniku nebo úprav vodních zdrojů v Etiopii. Ze třetí edice bylo 

získáno tři sta sedmdesát pět tisíc korun, které byly následně určeny na opravu vodního 

vrtu. Celkem se již vybralo necelých jeden a čtvrt miliónu korun. Prodej karaf bývá 

umožněn nákupem přes internet nebo na různých netradičních místech po celé České 

republice, například v chráněných kavárnách nebo charitativních obchůdcích. 

 Důvod, proč se takové projekty uskutečňují, zdůvodnila Marcela Dvořáková, 

která je výkonnou ředitelkou komunikace a marketingu pro Českou republiku značky 

Veolia takto: 

„Lidé jsou mnohde na etiopském venkově odkázáni na povrchovou a dešťovou 

vodu, která se sbírá ve velkých kalužích a ke konzumaci je absolutně nevhodná. Jsme 

rádi, že výtěžek z prodeje karaf bude opět použit právě na opravu vodního vrtu, aby 

další lidé měli čistou a nezávadnou vodu.“  

(Citace: Nfveolia.cz, dostupný na http://www.nfveolia.cz/voda-pro-afriku/) 

 Právě kvůli tomu, že téměř třičtvrtě všech venkovanů v Etiopii nemá možný 

přístup ke zdravotně nezávadné vodě, na nemoci způsobené nekvalitní vodou zemře 

během jednoho roku až padesát pět tisíc malých dětí jen v samotné Etiopii. 

 

Acqua for Life 

 

 

 

http://www.nfveolia.cz/voda-pro-afriku/
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 Světoznámá módní a kosmetická značka Georgio Armani se také zapojila do 

pomoci lidem v nouzi. Již od roku 2011 společně s Green Cross International (GCI), 

v češtině Mezinárodní zelený kříž, se snaží zpřístupnit pitnou vodu lidem, kteří nemají 

možnost se k ní dostat. Hlavní zaměření byla soustředěna na Bolívii a Ghanu, kde je 

situace kritická. Tamní děti téměř nemohou chodit do školy, protože musí chodit pro 

odu dlouhou cestu, kde jsou jejich jediným zdrojem vody špinavé rybníky nebo potoky 

znečištěné od zvířat. Cílem projektu Acqua for Life je rozvoj dodávky pitné vody do 

vesnic nebo i škol, díky čemuž se zlepší hygienické podmínky pro školáky. 

 Prodej jedné pánské vůně Acqua di Gio nebo dámského parfému Acqua di Gioia 

poskytne dětem sto litrů pitné vody. 

 

Voda pro Kauti 

 Obyvatelé keňské oblasti Kauti, zejména ženy a děti, jsou nuceni docházet 

dalekou cestu pro vodu v kanystrech. Proto v roce 2010 vznikl tento projekt za přispění 

českých i keňských firem, aby oblast byla zásobována čistou pitnou vodou. Díky tomu 

má možnost vzkvétat i zemědělství, které pro místní lidi znamená zdroj potravy 

i příjmu.  

Skutečný dárek 

 Jedná se o projekt společnosti Člověk v tísni. V internetovém obchodě je možné 

zakoupit darovací certifikát, jehož plná hodnota jde na konto sbírky této organizace. 

Díky tomu jde pomoc až do šestnácti různých zemí světa. Podle výběru dárku a jeho 

ceny tak obyvatelé chudých oblastí dostanou kozu, ovci, dvacet kuřat, ale rovněž také 

pomoc nemocnému, úsporná kamna, čtyři kanystry na vodu, naučit učitele vyučovat 

apod.  
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8. Výzkumné šetření 

 

 Zvolila jsem dvě metody výzkumného šetření. Jednou z nich byl rozhovor 

a druhou dotazník. Všechny metody šetření proběhly v únoru a březnu roku 2013. 

Rozhovory jsem provedla se čtyřmi respondenty. Prvním zkoumaným vzorkem byli dva 

koordinátoři, kteří se zabývají převážně adopcí na dálku, a pokaždé pocházejí z jiné 

země – Česká republika a Keňa. Dalšími dvěma zkoumanými vzorky byli adoptivní 

rodiče, kteří dítě na dálku adoptované mají několik let. Jeden rodič je zároveň 

soukromou osobou a má dítě adoptované na africkém kontinentu, druhý rodič je 

reprezentant celé adoptivní skupiny, jejichž dítě žije na asijském kontinentu.  

 Hlavním cílem bylo získání zkušeností lidí, kteří se v adopcích na dálku aktivně 

podílí. Dílčími cíli pak v rozhovorech s koordinátory byly důvody, proč se stali 

koordinátory a jak se k tomu dostali, kdo vybírá, které dítě by mělo být zařazeno do 

projektu Adopce na dálku, jak dlouhou dobu se aktivně zúčastňují v těchto adopcích, 

kolik si tím vydělají, zda vidí pozitiva a negativa adopcí na dálku, a jak se řeší případné 

problémy. Dílčími cíli rozhovorů s adoptivními rodiči byly důvody, proč se rozhodli na 

dálku adoptovat dítě, jaké jsou výdaje, zda děti chtějí navštívit, jestli s dítětem 

komunikují a zda dostávají nějaké materiály od jimi adoptovaných dětí. 

Druhou zvolenou metodou byl dotazník. Po schválení ředitelkou školy jsem se 

zkontaktovala s učiteli předmětu Informační a komunikační technologie. Průzkum 

dotazníkem byl vytvořen online, aby byla zachována anonymita a zároveň také proto, 

aby se žáci v rámci předmětu naučili pracovat s online dotazníky. S vytvořením 

a vyplněním souhlasili všichni dotazovaní i jejich učitelé. Dotazník byl koncipován tak, 

že patnáct otázek bylo uzavřených s pouhou jednou možností odpovědi, a deset otázek 

otevřených. Bohužel žáci věděli, že učitelé nemají šanci zjistit, kdo co psal, proto mě po 

ukončení průzkumu v otevřených otázkách nemile překvapily převážně odpovědi 

s vulgárními výrazy, kterých bylo bohužel spoustu. Proto jsem se rozhodla tyto otázky 

vynechat z vyhodnocování.  

Cíl výzkumného šetření se zaměřil na fakt, jak dobře jsou s tímto projektem 

v rámci školy žáci seznámeni, a jaké mají povědomí o místním životě. Zkoumaným 

vzorkem byli žáci věkového rozdílu od devíti do šestnácti let, tedy se ho zúčastnili žáci 

od pátých do devátých tříd této základní školy. Zkoumaným vzorkem byli všichni 
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přítomní žáci od pátých do devátých tříd, tedy celkem devadesát šest odpovídajících 

respondentů.  

 

8.1. Rozhovory s koordinátory adopcí na dálku 

 

Oslovila jsem koordinátorku projektu Adopce na dálku, Michaelu Pospíšilovou, 

která pracuje pro Centrum Dialog. Zajímaly mě především otázky, které byly rovněž 

cílem rozhovoru, týkající se důvodu, proč si vybrala tuto práci, co všechno práce 

koordinátora obsahuje a také v neposlední řadě i její zkušenosti z prostředí dětí, které 

jsou adoptovány. 

V textu jsou provedeny pouze úpravy nespisovných a hovorových výrazů 

a stylistická úprava. 

 

8.1.1.   Rozhovor s českou koordinátorkou adopcí na dálku, Michaelou 

Pospíšilovou 

 

Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla být koordinátorkou adopcí na dálku?  

 Jednoho dne jsem si uvědomila, že většinou žijeme podstatě v luxusu a že ne 

všichni se mají tak, jako například já. Nepocházím z nějak hodně bohaté rodiny, ale 

nežiji si vůbec špatně. Proto jsem chtěla pomoci lidem, kteří to štěstí jako já nemají.  

 

Jak jste se k tomu dostala? 

 Od kamarádky jsem se dozvěděla, že existují adopce na dálku. Začala jsem se 

tedy zajímat více, protože děti mám velmi ráda, a o to víc mi vadí, když vlastně trpí ve 

špatných podmínkách i ony. Kontaktovala jsem tehdy ještě pojmenované Humanistické 

hnutí Dialog, dnešním názvem Centrum Dialog. Sice mi neodpověděli ihned, ale po 

nějaké době se mi zástupci tohoto hnutí ozvali. Nejdříve moje činnost představovala 

kontrolu a rozřazování jednotlivých dokumentů do obálek, které se posílaly adoptivním 

rodičům, potom jsem pomáhala pořádat všelijaké akce. 

 

Co všechno představuje práce koordinátora a jak je placená? 

 Tak ihned po nástupu jsem měla orientační schůzku o tom, co je to humanistické 

hnutí, co je jejich cílem a jak danou věc dělají. Rovněž mi byla sdělena jejich filozofie, 
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že všechno je založeno na nenásilí, cílem lidem pomoci, ale pouze tak, že lidem tzv. 

nedáváme rybu, ale učíme je rybařit, to je vlastně stručně vystižený princip 

humanistického hnutí. Kromě informační schůzky jsem dělala kancelářské věci, jako 

například skenování obrázků, nadepisování obálek, kontrola doručených plateb nebo 

informace o daných adopcích, které ale dělám i teď. Zároveň jsem pomáhala při 

organizování Plesu Afrika a nebo dělala dobrovolnici při třídění došlé pošty z Afriky. 

Nastoupila jsem do této organizace koncem února a v červnu jsem už měla první výjezd 

do Keni co by koordinátorka.  

Před časem byla tato práce mnohem náročnější nejen na papírování, ale i na 

cestování. v současné době to není zase až tak hrozné. Já mám na starosti dvanáct dětí, 

které jsou adoptovány na dálku českými rodiči. Nad těmito rodiči držím pomyslnou 

stráž a starám se o to, aby byly finance vždy tam, kde mají být, tedy k těmto dvanácti 

dětem. V Keni se zase místní dobrovolný koordinátor stará o děti. To samé platí 

o informacích, které jsou zasílány adoptivním rodičům tady v Čechách.  

Dříve to bylo tak, že jsme museli jet do Afriky pořídit fotky, videa, vybrat od 

místních koordinátorů materiály, jako například vysvědčení a dopisy od dětí a naopak 

rozdat dětem dárečky, které jim chtěli jejich adoptivní rodiče z Čech poslat, protože jiná 

možnost, než jim to osobně přivézt, nebyla. V současné době už naštěstí využíváme 

moderní technologie, především digitálního fotografování a následné odeslání fotografií 

emailem. Takže nyní už tyto věci dělají sami koordinátoři v Africe a pro nás není 

potřeba tam jezdit. V neposlední řadě je rovněž důležité zmínit, že těch dětí je čím dál 

víc, takže ani není v našich silách toto všechno udělat. Proto využíváme naše 

koordinátory. Ti i shánějí vše, co adoptované děti potřebují, jako je školní uniforma, 

učebnice, psací potřeby a tak dále. S koordinátory rovněž minimálně jednou do roka 

komunikuje Češka, která má pod sebou všechny africké koordinátory a řeší vše, co 

potřebují obě strany. 

Celkově to cestování bylo náročné hlavně z toho důvodu, že jsme nezisková 

společnost, takže jsme de facto museli část cestovného platit sami. A kromě našich 

zavazadel jsme ještě vezli každý nejméně tři obrovské kufry s dárky, takže jsme museli 

žádat letecké společnosti o umožnění bezplatného navýšení váhy a počtu zavazadel.  

Jinak veškerá práce koordinátorů, ať už u nás v Dialogu nebo u kolegů v Centru 

Narovinu, tak i na místech v Africe, je založena pouze na dobrovolnictví, takže žádný 

plat nemáme, děláme to opravdu dobrovolně bez příjmu peněz. O to má ale člověk lepší 
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pocit, že dělá opravdu něco dobrého, dobrý skutek a že právě jeho snaha je to, co může 

jiné lidi posunout dál. Alespoň pro mě je tento pocit cennější než pár korun na účtu. 

 

Jak dlouho už tuto práci děláte? 

 Do Dialogu jsem přišla ve věku osmnácti let, takže v současné době to je již osm 

let. Teď už mám ještě jiné zájmy i díky tomu, že se už do Afriky tak často lítat nemusí. 

S koordinátory jsem i nadále v kontaktu, třeba když se vyskytne nějaký problém. 

 

Setkala jste se s tím, že si lidé často myslí, že jsou projekty jako adopce na dálku 

jen prostředek, jak dostat z lidí peníze? 

 Samozřejmě, že jsem se s takovým názorem nejednou setkala. U nás v Čechách 

jsou všichni dobrovolníci a zatím se ještě nestalo, že by se na české straně nějaké peníze 

ztratily. Všichni to děláme proto, abychom pomohli lidem v chudobě.  

 Na africké straně se to několikrát stalo, zejména tehdy, když se ještě peníze 

posílaly rodičům adoptovaných dětí. Ty za peníze místo toho, aby dítě poslali do školy, 

nakoupili jídlo a potřeby, které jim chyběly doma. Od té doby se peníze dávají škole, 

která pro děti zařídí vše potřebné, jako například učebnice, uniformy a podobně. Když 

se zjistí, že peníze nebo další potřeby bez důvodu mizí, přestane se ihned s daným 

koordinátorem spolupracovat. Jenže to se stane opravdu jen výjimečně. Většina 

místních koordinátorů jsou rovněž neplacenými dobrovolníky, kteří v minulosti byli 

sami adoptovaní a snaží se i ostatním dětem a lidem ve vesnici pomoci stejně tak, jak to 

bylo umožněno jim samotným. Lidé ve vesnicích mají mezi sebou krásný vztah, všichni 

jsou jako jedna rodina, tím pádem dostat vesnici z chudoby je v zájmu všech a tato mise 

má tím pádem hlubší smysl. Nikdy nebyla potřeba, aby na místě byl placený Čech, 

který by dohlížel na to, jak se se vším nakládá. 

 Krásným příkladem tohoto je region okolo vesnice Paponditi kousek od Kisumu 

v Keni. Dříve to byl jeden z nejhorších regionů a nyní jsou všichni obyvatelé pozitivní, 

tvořiví a celkově se kompletně změnila atmosféra i v mezilidských vztazích.  

Když jsem se tam byla podívat první rok, ukazoval mi tamní koordinátor místo, 

kde by chtěli vybudovat mateřskou školu. Za rok už tam ta školka stála a měla tři třídy. 

O další rok později ke školce přibyla nová budova se dvěma třídami základní školy. Za 

další rok už stála kompletně hotová škola s dalšími třídami a poslední rok mé návštěvy 

už tento komplex stál na svém vlastním oploceném pozemku i s hřištěm. Dříve tato 

jedna z nejchudších vesnic sužována nejen virem HIV a nemocí AIDS, ale i suchem 
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a špatnými podmínkami na život se během pouhých pěti let proměnila v jednu 

z nejrozvinutějších vesnic a zde zbudovaná škola patří mezi nejlepší školy v Keni. 

Velkou zásluhu má na tom místní koordinátor, který díky snaze vybudovat z peněz 

z adopcí na dálku pro děti vynikající školu, vyburcoval lidi k tomu, aby se i oni zasadili 

na zlepšení současného stavu celé vesnice. Rodiče adoptovaných dětí s vidinou lepších 

zítřků vytvořili skoro taková družstva a všechno v současné době dělají společně – 

vytvářejí výrobky, které pak prodávají, společně se starají o zemědělství a podobně. 

Takže vlastně celá vesnice najednou začala pracovat na společném vymanění 

z chudoby, což se jim velice daří. Potřebovali jen prvotní impuls v podobě adopcí. Nyní 

už na dary a pomoc od bělochů téměř nečekají, jejich myšlenka je totiž taková, že 

pokud chtějí nějakou změnu, musí se o ní zasadit sami. Je to velký vzor i pro děti, které 

jsou ještě malé a mají šanci v rozvoji v budoucnu pokračovat. Místní obyvatelé se 

naučili pracovat na sobě samých . 

 Každým rokem v daných vesnicích něco vyroste k prospěchu lidí, takže je tam 

opravdu možnost vidět, že ty peníze tam opravdu jsou využity. Postavení škol 

samotnými koordinátory, kteří patří pod humanistické hnutí, propagují zároveň v těchto 

školách myšlenky míru a nenásilí, což je další krok ke zlepšení celé společnosti.  

 

Jak vybíráte místo, kde vybudujete školu a jak si vybíráte učitele? 

 My na rozdíl od jiných neziskových organizací školy nestavíme. To že vznikají 

nové školy nebo zdravotní centra, je zásluha místních lidí, ne naše. Učitele žádají o 

práci a dostanou jí. To my nijak nedokážeme ovlivnit, vše je v režii koordinátorů 

a ostatních lidí. Ale pravdou je, že všechny humanistické školy mají výborná ocenění.  

 

Vidíte nějaký pozitivní výsledek v adopcích na dálku, co se týká vzdělávání? a jak 

vypadá jejich školství? 

Zcela určitě. Není to tak náročné pro rodiny po finanční stránce, ale hlavně děti 

mají šanci studovat déle. Příkladem mohou být děvčata, která do školy chodí většinou 

jen pět let a následně už otěhotní. Ale když jsou v adopci, chodí i na střední školu 

a stanou se z nich většinou zdravotní sestřičky nebo paní učitelky, což je velmi 

zajímavé. A zatím všechny děti, které mám na starosti a dochodily základní školu, 

chtěly navštěvovat i střední školu, což je naprosto úžasné. 

 Ještě je ovšem předčasné říkat, jaké děti budou na vysoké škole, protože zatím 

adopce na dálku provádíme deset let a děti jsou převážně malé.  
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 Co se týká docházky, tak děti navštěvují osm let základní školu a čtyři roky 

střední školu. Na konci absolvují celostátní zkoušky.   

 Jinak v Keni byly dva velké extrémy v oblasti vzdělávání. Předchozí prezident 

se o vzdělávání vůbec nezajímal, bylo mu jedno, jak vypadá tamní školství. Jeho 

nástupce ale nařídil, aby všechny děti chodily do školy. Tím vznikl problém nedostatku 

škol a kvalifikovaných učitelů. 

 

Podle jakého kritéria nebo jakých podmínek se vybírají děti vhodné k adopci na 

dálku? 

 Jsou vybírány děti, jejichž rodiny jsou na tom špatně. Vybírají je místní 

koordinátoři, kteří dané rodiny a jejich problémy znají. Dostanou od nás z Čech počet 

dětí, kolik jich mají vybrat, a u nás se už další selekce neprovádí. My ty děti neznáme, 

takže nemůžeme říct, že jsou vybrány špatně. Plná důvěra je tedy na koordinátorovi 

v Africe. 

 Jednou z podmínek je i povinnost vlastních rodičů nebo příbuzných zapojovat se 

do dění školy. Například pokud škola potřebuje pomoci něco vykopat, něco postavit 

a tak dále. A to právě také není každý rodič ochotný přijmout. 

 

Jaký je Váš pohled na přání českých adoptivních rodičů navštívit „své“ dítě? 

To se samozřejmě doporučuje všem, protože se tím posilují vzájemné vztahy. 

Adoptivní rodiče jsou různí, někteří jen platí, další posílají dopisy nebo i dárečky, ale 

vše je pořád, abych tak řekla, na virtuální úrovni. Až po příjezdu na místo, když 

opravdu vidíte to dítě a ono vidí vás, je to jistě velmi emotivní zážitek pro oba dva. 

Velkou výhodou humanistických škol založených koordinátory je to, že většina žáků je 

adoptovaná na dálku, takže pro adoptivní rodiče je mnohem bezpečnější se na místo 

a na přijet podívat.  

 

Setkala jste se někdy s tím, že adoptivní rodiče v Čechách již dítě adoptovat 

nechtějí? 

Stává se poměrně často, že dítě je sponzorováno po dobu studia na základní 

škole. Přechod na střední školu je ale finančně náročnější, platí se vyšší školné, což pro 

některé domácnosti už může představovat určitou zátěž. My tedy potom hledáme 

přednostně pro toto dítě nového adoptivního rodiče. 
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Měla jste někdy problém s adoptovaným dítětem? 

 Pamatuji si, že jednou jsem řešila, že v zemi byly nepokoje a rodina se ze 

strachu, aby se jim něco nestalo, neznámo kam odstěhovala a po ukončení té krize se už 

nevrátili, takže dítě do školy nenastoupilo. My jsme ho tedy museli vyřadit z adopce 

a adoptivním rodičům to vysvětlit. Buď od adopcí již ustoupili, nebo si vybrali jiné dítě 

k adopci. Vždycky se tyto problémy vyřeší do jednoho roku, takže nehrozí, že by 

adoptivní rodiče několik let platili a dítě by přitom do školy vůbec nechodilo. 

 Pokud se objevili ještě jiné problémy, buď se vyřešily přímo na místě, nebo se 

ukončila spolupráce s adoptovaným dítětem nebo koordinátorem. 

 

Co Vás zaujalo na daném místě pomoci? Změnilo Vás to nějak nebo utvrdilo Vás 

to, že tím, že jste koordinátora, děláte správnou věc? 

 Určitě mě to velmi emotivně zasáhlo a potvrdilo, že dělám opravdu dobře. 

Utvrdily mě především podmínky života těch lidí.  

Nikdy jsem například nezažila místo, kde by někdo zemřel, a najednou mi místní 

ukazovali ruiny domu, který se před týdnem zřítil a pohřbil lidi. Podmínky k životu ve 

slumech jsou hrozné, všude je nepořádek, taková nekončící skládka, uprostřed stoka 

odpadu, ve které si zrovna v tu chvíli hrála batolata. Lidé žijí ve slumech v malých 

domcích, které jsou třeba velké, jako u nás větší koupelna v panelových domech. A i za 

takový malý domek platí vysoké částky. Nic není jejich, vše je místních tzv. land-lordů, 

kteří pozemky vlastní. Lidé často nemají okna, domy jsou nestabilní a někdy i život 

ohrožující, jen ztlučené z několika vlněných plechů a podobně. Často nemají elektřinu 

ani čistou tekoucí vodu. Platí za vše, za použití toalety, za použití sprchy, za každý 

kbelík s vodou, kterou si musí ze studní nebo cisteren donést domů. V životě jsem u nás 

takovou bídu nezažila.  

A potom, když se popojede autem asi dvacet minut do centra města, najednou 

potkáváte drahá auta zahraniční výroby, obrovské moderní skleněné budovy obehnané 

ostnatým drátem. Šílený kontrast. Je zde totiž veliké vykořisťování, kdy určitá sorta lidí 

vykořisťuje další určitou sortu lidí. Třeba i nadnárodní společnosti zadarmo 

zaměstnávají místní obyvatele, jen aby si oni mohli do svých životopisů napsat, že pro 

tuto firmu pracovali. Té firmě by pár korun neuškodilo a on by aspoň měl něco k jídlu 

pro rodinu, ale to tak není a děje s to opravdu často.  

Proto se snažíme díky adopcím na dálku vytvořit skupinu lidí, která by to mohla 

změnit. Celé mě to emočně vzalo a začala jsem pracovat na tom, abych alespoň něco 
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změnila. Ihned po návratu domů do České republiky jsem byla natolik motivovaná, že 

jsem uspořádala charitativní koncert, jehož výtěžek šel na školu v jedné africké vesnici. 

 

Jaký je rozdíl mezi klasickými neziskovými společnostmi a vaší organizací? 

 Neziskové společnosti si většinou zažádají o grant, který dostanou, přijedou do 

nějaké země, něco tam vybudují, nebo prodávají předměty a pořádají sbírky. 

 Humanistické hnutí, ze kterého se v současné době vytvořila samostatná centra. 

Jediné, čím se tato centra liší, je počet zaměstnaných dobrovolníků a rozdílné oblasti 

pomoci. My školy z grantů nestavěli, jelikož jsme neměli na to lidi, kteří by o něj 

napsali žádost, ani nikoho, kdo by školy postavil. Jak jsem ale říkala, lidé si to tam staví 

sami, takže není potřeba, abychom tohle zařizovali my. 

 

Děkuji za rozhovor.  

 

 

8.1.2.   Rozhovor s keňským koordinátorem adopcí na dálku 

 

Dostala jsem krásnou příležitost popovídat si o adopcích na dálku s keňským 

koordinátorem, který žije ve městě Kisumu. Rozhovor s ním proběhl online 

v angličtině, takže jsem měla možnost klást doplňující otázky a myslím, že jeho 

odpovědi jsou velice zajímavé. Cílem bylo především zjistit, proč se stal koordinátorem, 

jaké jsou podmínky k životu v jeho oblasti, jaký je jeho pohled na adopce na dálku 

a vztahy na dálku adoptovaných dětí s dětmi neadoptovanými. 

V textu jsou provedeny pouze stylistické úpravy. Otázky jsem rovněž pokládala 

v angličtině, takže z důvodu autenticity zde nechávám i původní znění celého 

rozhovoru.  

 

Why did you become a coordinator? 

This was a very personal decision that i made. Personally I am from a very 

humble background. I come from a single parent family of three and my mother, my 

elder brother and younger sister. The reality of this arrangement exposed me to a lot of 

difficulties as I  was growing up my mother worked as a subordinate staff in the local 

hospital of Miwani. So what she earned as pay was not enough to take care of our 
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family fully. We had not enough food, clothes and was at risk of ill health without 

knowing how to access medical care. 

So as i grew up and with the difficulties I promised myself to work extra hard in 

school because here it is only through schooling that one can get to greater heights of 

success in life. So I  went through primary school, then to secondary / high school. 

Co Vás vedlo k tomu, že jste se stal koordinátorem adopcí na dálku?  

 Bylo to čistě moje osobní rozhodnutí. Osobně pocházím z velmi skromného 

prostředí. Moje rodina se skládala ze tří dětí, staršího bratra, mě a mladší sestry. Měli 

jsme jen maminku. To, jak byla naše rodina uspořádána, vedlo k mnoha problémům 

a těžkostí. Když jsem vyrůstal, moje maminka pracovala jako podřadná pracovní síla 

v místní nemocnici v Miwani, takže to, co vydělala, nebylo dostatečné, aby se plně 

postarala o rodinu. Neměli jsme dostatek jídla, oblečení a riskovali jsme různá 

onemocnění, aniž bychom věděli, jak se dostat k lékaři. 

 Takže jak jsem vyrůstal, a procházel těmi problémy, slíbil jsem si, že škole 

věnuji veškerou svoji energii, protože zde se jedině díky škole může dosáhnout většího 

úspěchu v životě. Prošel jsem tedy základní a střední školu.  

 

Does everybody have this feeling they have to work extra hard at school? I mean if 

the society have the thouht they have make on themselves to live better or if it was just 

that you wanted it? 

Yes. This feeling is with very many children as they go through our schooling 

system. Individually one always thinks that he needs to be the best in society. Being the 

best means that they need to improve their living conditions as opposed to what it was 

when they were growing up. That is why here people rely so much on role models to 

them. The people they admire most were very successful in education. And therefore the 

craving for success in education by all means. 

Mají všichni tento pocit, že se musí ve škole hodně snažit? Myslím tím, zda 

společnost má rovněž tu myšlenku, že musí pracovat sami na sobě, aby se jim lépe 

žilo, nebo jste to chtěl pouze vy?  

 Ano, tento pocit má většina dětí, které prochází naším školstvím. Individuálně si 

každý myslí, že by měl být nejlepší ve společnosti. Být nejlepším znamená, že potřebují 

nejprve zlepšit své podmínky k životu oproti tomu, v čem vyrůstali. Proto tady lidé 

spoléhají na jejich vzory. Ti lidé, které obdivují, častokrát byli velmi úspěšní ve škole. 

Proto pro všechny tolik znamená úspěch ve vzdělání. 
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But it wasn´t like that before, was it? When this changed?  

Before it wasn't like this. It is like this due to the changes in our societal 

demands. Our society was that where extended families was held in high regard. They 

all lived in live closely in one village. Then there was the shift towards the nucleus 

family (nucleus family is you, your parents and your siblings) where concerns reduced 

to the immediate family members as opposed to the whole village. So the fact that 

people realized they have to do something by themselves for themselves and immediate 

family members. Therefore given the economic nature of families. Those who are 

disadvantaged tend to suffer more than those in middle and higher income classes. 

Ale předtím to tak nebylo, že? Kdy se to změnilo? 

 Předtím to tak nebylo, je to kvůli změnám našich společenských požadavků. 

Naše společnost byla taková, kde široké rodiny byly vysoce uznávány. Všichni žili 

společně v jedné vesnici. Pak nastala změna směrem k rodinnému jádru (to jsou rodiče 

a sourozenci), kde se vše zredukovalo na bezprostřední členy rodiny na rozdíl od celé 

vesnice. Takže ve skutečnosti si lidé začali uvědomovat, že musí dělat něco pro ně 

a jejich členy rodiny. Proto ekonomická povaha rodin je taková, že znevýhodnění mají 

tendenci trpět víc, než ti, kteří jsou ve střední nebo vyšší příjmové třídě. 

 

Let's go back to school. What did you do after school? 

I went to high school. Thanks to the support of my mum's colleagues at work. 

They did not pay for me school fees. They contributed for me school requirements at 

that time like school uniform, soap, blankets, shoes etc. Mum had to work hard to get 

the money to register me into high school. So mum struggled and I got in. Then 

a missionary from Holland took care of my education in my second year of high school. 

It was the distance adoption. He took me through the high school and as I said I worked 

hard to attain University education. And you can now see why I became a cordinator. 

Vraťme se ke škole. Co jste dělal potom? 

 Šel jsem na střední školu. Díky podpoře kolegů mé maminky v práci. Neplatili 

školní poplatky. Oni mi přispěli na školní požadavky, jako jsou školní uniforma, mýdlo, 

deky, boty atd. Maminka musela tvrdě pracovat, aby mohla zaplatit mé zápisné na 

střední škole. Nakonec se jí to povedlo a já byl zapsán. Potom se jeden misionář 

z Holandska postaral o moje vzdělání ve druhém ročníku na té střední škole. To byla 
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adopce na dálku. Pomohl mi projít střední školou a jak jsem řekl, pracoval jsem opravdu 

tvrdě, abych dosáhl na univerzitní vzdělání. Proto jsem se stal koordinátorem. 

 

What did it mean to you that you were "adopted"? What was your mum's feeling 

about that? 

Having come from that background and then this kind of support from the 

Missionary then starting the group. With the main objective of uplifting the hopes of so 

many children who are in my situation like then. My mum's feeling was that of relief. 

Co pro Vás znamenalo být adoptovaný na dálku? Jaké byly pocity Vaší maminky? 

 Poté, co jsem měl takové domácí zázemí, dostat pomoc od misionáře, 

nastartovalo celou skupinu. S hlavním cílem povznesení naděje mnoha dětí, které jsou 

v situaci jako já tehdy. Pro maminku to byla velká úleva. 

 

So you felt something like thankful and therefore you became a coordinator?  

Yes, something like this. 

Takže jste cítil něco jako vděk, a proto jste se stal koordinátorem? 

 Ano, tak nějak. 

What is the psychology of poor children? 

The psychology of poor children as compared to those children from well-to-do 

families is significantly different. They have more to worry about  as compared to those 

from well-to-do families. For example a poor child who is not able to have school 

uniform is psychologically disturbed because s/he is looked down upon by others who 

have it. This directly affects their psyche and hence concentration in class due to low 

self esteem. Another example is when they cannot afford food. These children can skip 

going to school in search of food to feed themselves and family. They may engage 

themselves alongside their parents in labour to gain money to enable them buy food and 

other neccessities. These children will engage in child labour to get money or they may 

get involved in crime to enable them provide for themselves. They may get involved in 

early sex (mostly among the girls) hence exposure to deadly diseases like HIV/AIDS, 

early pregnancy cases, early marriages (especially the girls) who get married off 

hurriedly by their parents to wealthy individuals for purposes of dowry. 

All these examples put together lead to unstable psyche and it shows the larger 

picture of the whole society. 
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Jak jsou na tom chudé děti z psychologického hlediska? 

 Psychologie chudých dětí v porovnání s dětmi ze zámožných rodin se výrazně 

liší. Mají větší starosti v porovnání s těmi z lépe situovaných rodin. Například chudé 

dítě, které nemá možnost mít školní uniformu je psychicky narušené, protože na něj 

ostatní, kteří uniformu mají, pohlíží opovržlivě. To přímo ovlivňuje psychiku a tím 

i koncentraci dětí ve třídě kvůli nízkému sebevědomí. Dalším příkladem může být i to, 

že si nemohou dovolit jídlo. Tyto děti mohou vynechat docházení do školy, aby sehnaly 

jídlo pro sebe a svou rodinu. 

 Mohou se po boku svých rodičů zapojovat do práce a získat peníze na nákup 

jídla a dalších potřebných věcí. Tyto děti se mohou následně věnovat dětské práci nebo 

se zapojit do trestné činnosti s cílem se zabezpečit. Mohou se časně zapojit i do 

sexuálního života (většinou dívky), tudíž se vystavují smrtelným chorobám jako 

HIV/AIDS, brzkému těhotenství, předčasným manželstvím (zejména dívky), které jsou 

narychlo provdány svými rodiči bohatým jedincům za účelem věna. 

 Všechny tyto příklady dohromady vedou k nestabilní psychice a ukazují obraz 

celé společnosti. 

 

How long have you been doing it? Is it your only job? 

 I started it in 2002 so eleven years now. And I like it so much. Giving hope to so 

many children who are in my former situation but they can breathe a sigh of relief 

because they are going to school. School to us is everything. Even if you do not get 

direct employment after school, you can have the knowledge to pattern your life in the 

positive. 

I love being a coordinator, I volunteer my time there without being paid. It is not 

my main job. I studied Social Work at University so I work as a Community Mobilizer in 

an Oil and Gas exploration company. It is my new job since September last year. 

Jak dlouho to děláte? Je to Vaše jediná práce? 

 Začal jsem v roce 2002, takže to je nyní jedenáct let. A mám to moc rád. Dávat 

naději tolika dětem, které jsou v mé původní situaci, ale už si mohou vydechnout 

úlevou, protože chodí do školy. Škola je pro nás všechno. I když nedostanete ihned 

zaměstnání po škole, víte, že může být všechno pozitivní. 

 Miluji být koordinátorem, dělám to dobrovolně ve svém volném čase bez toho, 

abych dostal zaplaceno. Není to má hlavní práce. Studoval jsem obor Sociální práce na 

univerzitě, takže teď pracuji ve společnosti jako osoba posilující vztahy mezi obcemi 
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a organizací, která zkoumá přítomnost ropy a zemního plynu. Je to moje nová práce od 

září loňského roku. 

 

How the people take you as a volunteer? What do they think about you of being 

a coordinator? 

They have mixed reactions and some people do not understand why I do it if 

I don't get paid. I tell them that without someone having volunteered in my life, I would 

be a different person all together but thanks to the spirit of volunteerism in this 

missionary. I have to replicate it to others. I have to be a role model to other that in 

tough situations we can always rise up.  

Jak Vás lidé berou jako dobrovolníka? Co myslí o tom, že jste koordinátor? 

 Mají smíšené pocity a mnozí nechápou, proč to dělám, když to nemám placené. 

Říkám jim, že bez někoho, kdo dobrovolně pro mě něco udělal, byl bych jiný člověk se 

vším všudy, ale děkuji za to všechno dobrovolnictví. Já to musím předat dalším. Musím 

být vzor pro ostatní v těžké situaci, že vždycky může být i lépe. 

 

Do you know any other people who were in the similar situation like you and became 

coordinators? I think with your enthusiasm you have to persuade many people. 

Yes. There is a coordinator who also went through the same situations as me. 

His name is James Omollo and yes, I persuaded him to become a coordinator. He likes 

it so much. And I know many more in Kisumu, Nairobi and many other places. I know 

nearly all the coordinators in Kenya and we talk, give each other advices. 

Znáte i jiné lidi, kteří byli v podobné situaci jako vy a stali se koordinátory? 

Myslím, že s Vaším nadšením jste musel přesvědčit mnoho lidí. 

 Ano. Jeden koordinátor prošel stejnou situací jako já. Jmenuje se James Omollo 

a ano, přesvědčil jsem ho k tomu, aby se stal koordinátorem. Moc se mu to líbí. A vím 

o mnoho dalších v Kisumu, Nairobi i na mnoho dalších místech. Znám skoro všechny 

koordinátory v Keni a mluvíme spolu, navzájem si radíme. 

 

How many children are under your care? 

Under my care are close to three hundred children but only one hundred and 

sixty-nine are directly in distance adoption. We take care of the rest as a group in my 

MUDEV organization. There are activities we do to generate some money to take care 
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of them. We do farming activities and sell the harvest to pay for them. We also use part 

of the harvest to cook for them in school. In other towns they do other things too. 

This distance adoption came and found us already doing something for the 

children so it is just supplementing our other efforts.  

Kolik dětí máte na starosti? 

 Starám se o necelé tři stovky dětí, ale pouze sto šedesát devět je adoptovaných 

na dálku. Jako skupina v se staráme o zbytek dětí v mojí organizaci MUDEV. Děláme 

různé aktivity, které nám přinášejí peníze, abychom se o neadoptované děti mohli 

postarat. Provádíme různé zemědělské aktivity a potom sklizeň prodáváme nebo 

použijeme ve škole k vaření právě pro tyto děti. V dalších městech také dělají aktivity 

pro děti. 

 Adopce na dálku nás našla, že už jsme pro děti něco dělali, takže to je jen takový 

doplněk našeho úsilí.  

 

Can you see any positives or negatives of the distant adoption, non-sponsored 

children together with the sponsored ones etc.? 

 There are many positives. Firstly, it creates friendship among different 

nationalities and cultural diversities.  

Secondly, it enhances an individual's self esteem. The adopted kid is able to get 

what they were not able to get as basic requirement for school. For example we buy for 

them books, uniforms and pens. We also take them for tours like to the airport, wild life 

game parks. They have to pay for attending the school so part of the money for distance 

adoption is paid for them as their school fees.  

Thirdly, the distance adoption also enables the kids to have the opportunities to 

attain their dreams, for example somebody wants to become a doctor or a pilot. If he 

has this opportunity to go to school uninterrupted, he can work hard in school and 

achieve his desires. Without this the kid is exposed to social ills like dropping out of 

school, become muggers, going to the street, abuse drugs and alcohol etc.  

And finally, one more positive is that it molds the children into responsible 

people who are able to take care of themselves later in life. It also creates a mind set in 

the adopted kids to always want to give back to the society for having contributed 

towards their development. Like me now.  
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One negative is that it cannot take care of all the kids. Sometimes it leads to 

those who are not adopted being jealous of those adopted especially when they receive 

the gifts. 

Vidíte pozitiva nebo negativa v adopcích na dálku, děti nesponzorované 

dohromady s dětmi sponzorovanými apod.? 

 Je zde mnoho pozitiv. Zaprvé, vytvářejí se kamarádské vztahy mezi různými 

národnostmi a kulturami. 

 Zadruhé, zvyšuje individuální sebevědomí. Adoptované dítě má možnost dostat 

to, co nemělo možnost dostat jako základní potřeby do školy. Například jim 

nakupujeme učebnice, uniformy a psací potřeby. Také je bereme na výlety, například na 

letiště, do parků s divokou přírodou apod. Za návštěvu školy platí, takže část peněz 

z adopce jde na tyto výdaje.  

 Zatřetí adopce na dálku umožňuje dětem mít možnost dosáhnout svých snů, 

například když chce někdo být doktorem nebo pilotem. Pokud má tu možnost chodit do 

školy bez přerušení, může tvrdě pracovat na splnění svých cílů. Bez toho jsou děti 

vystavovány společenským nešvarům jako vyhození ze školy, krádeže, pobývání na 

ulicích, experimentování s drogami a alkoholem atd. 

 A konečně další pozitiva jsou, že se z dětí formují spolehliví  lidé, kteří se budou 

umět o sebe v budoucnu postarat. Rovněž to také vytvoří v adoptovaných dětech vděk 

a jejich snahu tohle všechno společnosti nějak vrátit za to, že přispěla k jejich rozvoji. 

Stejně jako já. 

 Jedno hlavní negativum adopcí na dálku je to, že se nepostará o všechny děti. 

Někdy se stává, že neadoptované děti žárlí na ty adoptované, zvláště tehdy, když 

dostanou nějaké dárky. 

 

Is it mandatory to go to school in Kenya itself or is it just for children that have 

money to pay? Is the schooling for free or not? 

It is mandatory that all kids must go to school. It is in law and if they find that 

somebody have not taken his kid to school, he risks prosecution. It is one of the 

children's rights. The children have to pay other overhead costs which includes paying 

money for the services of non-government teachers. Many who are not in the distance 

adoption do not go to school because of the overhead costs. They even charge 

development fee. Mostly it is upon the school management to look for resources to build 

more infrastructure like more classrooms. 
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Je v Keni povinné chodit do  školy nebo to je pouze pro děti, které na to mají 

peníze? Je nějaké školné nebo to je zdarma? 

 Všechny děti musí povinně chodit do školy. Je to zákonem dané a pokud zjistí, 

že někdo své dítě do školy neposílá, riskuje trestní stíhání. Je to jedno z dětských práv. 

Děti musí platit režijní náklady, které zahrnují služby nevládních učitelů. Mnoho z těch, 

kteří nejsou adoptováni na dálku, nechodí do školy právě kvůli těmto režijním 

nákladům. Dokonce je účtován I poplatek za rozvoj. Většinou se jedná o vedení školy, 

které by mělo hledat prostředky na vybudování infrastruktury, jako například třídy. 

 

How long should the children go to school? And what about the classrooms? How 

many children are there in one classroom? Are they at the same age? Are all the 

teachers qualified? 

They are three years in nursery, eight years in primary school and four years on 

high school. 

In our town the classrooms are made to contain at most forty-five children.but as 

things stand now, the number is more because of the directive by government that all 

children of school going age must be in class. So averagely now in the public schools 

there are instances where one classroom can contain upto sixty and even more kids. 

Mostly in each class there are kids of nearly the same age.  

The teachers are qualified but they are not enough to provide the quality 

education as it is required. So what most schools have done is to hire untrained 

teachers to fill in the gap. It is also because of this lack of quality in the public schools. 

So that is why we started our school. We started at nursery school level and now we are 

in primary section up to class four. 

Jak dlouho by měly děti chodit do školy? A co školní třídy? Kolik dětí je v jedné 

třídě? Jsou děti ve stejném věku? Jsou všichni učitelé kvalifikovaní? 

 Děti jsou tři roky v mateřské škole, osm let na základní škole a čtyři roky na 

střední škole. 

 V našem městě je ve třídách kolem pětačtyřiceti dětí, ale jak se nyní věci měnily, 

to číslo je větší, kvůli směrnici vlády, že všechny děti školního věku musí být ve třídě. 

Takže průměrně jsou teď ve státních školách případy, kdy jedna třída může mít šedesát 

a více dětí. Většinou jsou v jedné třídě děti přibližně stejného věku. 

Učitelé jsou kvalifikovaní, ale není jich dostatek, aby zajistili kvalitní výuku, 

která je požadována. Mnoho škol udělalo to, že najaly nekvalifikované učitele, aby 
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vyplnily mezeru. Je to také z důvodu nízké kvality veřejných škol. Proto jsme 

vybudovali vlastní školu. Začali jsme školkou a nyní už máme první stupeň až do 

čtvrtého ročníku. 

 

What are your duties as being a coordinator? 

I ensure that the relationship between the adopted kids and their adoptive 

parents in the Czech Republic is kept alive through letters, drawings and school reports 

and presents not only from the Czech Republic but also from the kids to their adoptive 

parents there. All kids here try so much to write letters or make some drawings which 

they send to their adoptive parents.  

 

Jaké jsou povinnosti koordinátora? 

 Ujišťuji se, že vztah mezi adoptovanými dětmi a jejich adoptivními rodiči 

v České republice zůstává živý skrze dopisy, obrázky a školními vysvědčeními 

a dárkům nejen z České republiky, ale rovněž od dětí adoptivním rodičům. Všechny děti 

se opravdu hodně snaží napsat dopisy nebo nakreslit obrázky, které se adoptivním 

rodičům posílají. 

 

So they want to write these letters or they have to? 

They want to and mostly they have to as an ingredient in keeping the 

relationships going forward. This way both sides get to know how each other is doing 

and that to me is the essence of friendship. 

Takže ty dopisy chtějí psát nebo vyloženě musí? 

 Oni chtějí a většinou musí jako prostředek k nadálému udržení vztahu. Touto 

cestou se obě strany dozvídají, jak si ta druhá strana vede a pro mě to je podstata tohoto 

přátelství. 

 

Do you have to tell them to write the letters? How often do you see the children you 

have in care? Do you have to see them daily or how are you keeping in touch with 

them?  

In our organization we have activity weekends with the kids. Here we engage 

them in sports, letter writting and some competition. We do this twice a month. So I see 

them mostly twice a month or if I am away at work I try as much as possible to see them 

once a month. But this doesn't mean that the activities don't go on. They do because 
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there are other people in the organization like the teachers. I work far away from the 

project area but if I am closer home, I do that.  

I like weekend courses with the adults and also with the kids. I  train the children 

on psycho-social issues and I also train their parents on many issues including 

HIV/AIDS, business skills etc. 

Musíte jim říkat, aby napsali ty dopisy? Jak často vídáte děti, které máte na 

starosti? Musíte je vídat denně nebo jak s nimi zůstáváte v kontaktu? 

 V naší organizaci pořádáme pro děti víkendy s aktivitami. Zde je zapojujeme do 

sportu, psaní dopisů a připravujeme různé soutěže. Děláme to dvakrát do měsíce. Takže 

děti vídám většinou buď dvakrát do měsíce, nebo když jsem v práci, tak se snažím, 

abych je viděl alespoň jednou za měsíc. To ale neznamená, že by aktivity 

nepokračovaly. Pokračují, protože jsou v organizaci další lidé, jako třeba učitelé. Pracuji 

daleko od těchto projektů, ale pokud jsem poblíž domova, jdu tam.  

 Mám rád víkendové kurzy s dospělými a také s dětmi. Učím děti o psycho-

sociálních problémech a také školím jejich rodiče o zásadních problémech, například 

HIV/AIDS, obchodní dovednosti atd. 

 

Thank you very much for you time and exhausting answers, I do really appreciate it. 

 You are welcome. My pleasure. In fact it also helped me to reinvigorate myself 

with these issues again. 

Velice Vám děkuji za Váš čas a vyčerpávající odpovědi, velmi si toho vážím. 

 Nemáte zač. Potěšení je na mé straně. Vlastně mi to také pomohlo oživit si tyto 

otázky.  

 

  

8.2. Rozhovory s adoptivními rodiči 

 

Uskutečnila jsem dva rozhovory, první s adoptivním rodičem, paní Věrou 

Šmídovou, která má s manželem již šestým rokem na dálku adoptovaného chlapečka 

v keňském hlavním městě Nairobi, a výchovnou poradkyní paní učitelkou Olgou 

Hanušovou, která má na Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vltavou na 

starosti v rámci Adopcí na dálku již několik let indickou holčičku. Za velmi zajímavý a 

i pro mě přínosný rozhovor považuji ten s paní Šmídovou, která adoptivní dítě bere 



 64 

skoro jako svého syna, ačkoliv ho ještě sama nikdy na živo neviděla. Píše mu dlouhé 

dopisy a snaží se neustále posílat balíčky. Paní učitelka Hanušová mi zase nastínila, jak 

v praxi vypadá adopce dítěte, když je do projektu zapojeno více lidí, ať už ve formě 

nějaké firmy nebo školy. Je zcela evidentní, že adopce v rámci většího počtu lidí není 

vůči dítěti až tolik úzký jako při adopci jednotlivci. Samozřejmě je ale jistě možnost 

najít i výjimky. 

Rozhovory jsou uvedeny tak, jak mi obě respondentky odpovídaly, pouze jsem 

upravila formu a jazykovou strukturu. Fotky a dokumenty vztahující se k rozhovorům 

jsou k nahlédnutí v přílohách. 

 

 

8.2.1.   Rozhovor s paní Věrou Šmídovou: 

 

Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla pro adopci na dálku? 

Mé starší dceři bylo před několika lety štědrým sponzorům umožněno docházet 

jeden rok na prestižní zahraniční školu The Oxford Brooks University. Byla to ohromná 

suma peněz, kterou bychom nikdy neměli šanci jako rodiče dát dohromady na školné 

pro jedno dítě. v duchu mě pořád napadalo, jak je možné, že někdo může jen tak beze 

náhrady poskytnout sumu přes dvě stě tisíc korun (asi sedm tisíc liber). Ačkoliv to byl 

dar, v nitru jsem neustále cítila, že to musím nějak nahradit, že nemůžeme pouze 

přijmout, ale také darovat.  

Druhé dceři bylo zase jiným sponzorem umožněno jezdit na jazykové pobyty 

v zahraničí, které se také šplhaly na několik deseti tisíců, rovněž bez náhrady. Díky 

tomu se dostala mimo jiné i do Jihoafrické republiky. Vrátila se z cestování nadšená, ale 

kromě zmíněného cestování měla možnost se podívat i do chudinských čtvrtí. Škola, 

kterou navštívila, byla oproti našim chudá, ale tamní děti měly alespoň možnost se 

vzdělávat.  

Půl roku potom, co se vrátila domů, navštívila Ples Afrika, kde se kromě 

afrických oděvů, suvenýrů, tanců a hudby řešila i adopce na dálku. Začaly jsme potom 

společně zjišťovat, co to vlastně je. Zjistila jsem, že bývalá kolegyně z práce měla na 

dálku adoptovanou holčičku, takže i ta mi ve výběru trochu pomohla. Prostě pro mě se  

najednou objevila ta možnost podporovat také někoho ve vzdělání, jako bylo umožněno 

mým dcerám. Bohužel jako řadoví zaměstnanci jsme mohli s manželem dát nejvíce pár 

tisíc korun ročně, což ale bohatě postačilo na jeden školní rok pro jedno dítě. 
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Můj manžel byl ze začátku skeptický, jako například zda ty peníze budou 

opravdu použity tak, jak slibují. Ale když viděl moje odhodlání, souhlasil. Dostala jsem 

„syna“ jako dárek ke svým narozeninám. 

 

V jaké zemi žije Vámi podporované dítě a podle čeho jste si vybírala organizaci? 

Organizace podporující děti v Indii jsme vynechali, protože je africký kontinent 

naší rodině a srdci bližší. Hlavním kritériem bylo, abych se s dítětem mohla třeba 

v dopisech domluvit. Proto jsme ze všeho nejdříve zjišťovali, kde se mluví anglicky. 

Nakonec to vyhrála anglicky mluvící Keňa. 

Vzhledem k tomu, že nejsme věřící, vynechali jsme i organizace, které adopce 

vedly přes arcidiecéze. Vyhrálo to Humanistické centrum Narovinu, které jsme už znali 

díky Plesu Afrika, umožňovali komunikaci s dětmi i naši případnou návštěvu v Nairobi. 

Cítila jsem z nich jistotu, nadšení a v neposlední řadě důvěru v jejich činnost. 

Také se mi líbila možnost adoptovat dítě nejen v sirotčinci, ale i v rodině. 

 

Je vaše adoptované dítě ze sirotčince nebo ne?  

„Naše dítě“ žije v rodině. Jeho podporování je skoro o polovinu levnější, než 

kdyby žil v sirotčinci. Byly v tom hlavně finanční důvody. U těch dětí se, kromě 

možnosti docházet do školy, platí i strava a pobyt v sirotčinci.  

 

Podle čeho jste dítě vybírala? 

Vzhledem k tomu, že kromě mě máme doma ještě dvě dcery, jak jsem už říkala, 

můj manžel trval, že aspoň dítě adoptované na dálku bude kluk. Na mě už bylo jen to, 

abych si vybrala, který z těch všech dětí na internetu to bude.  

Chtěla jsem dítě, které je ještě poměrně malé, je na tom opravdu po té rodinné 

stránce špatně. Rodina je přece základ a ne všechny děti mají možnost se svými rodiči 

vyrůstat. 

Podle fotky a popisu to vyhrál tehdy šestiletý chlapec jménem James Kiarie 

Kelvin Wambui. James je nejmladší z devíti dětí, z nichž už ale čtyři nežijí. Jeho matka 

zemřela a otec je již od začátku naší adopce nezvěstný. Byl proto se svou sestřenicí 

předán jako sirotek do opatrovnictví k prarodičům. Jeho babička a dědeček jsou na 

tamější poměry ve věku kolem sedmdesáti let už velice staří a jejich prostředky sotva 

vystačí na uživení rodiny.  
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Komunikujete nějak s dítětem nebo jeho koordinátorem v Keni? 

Po každém trimestru dostáváme Jamesovu fotku, vysvědčení a dopis nebo 

obrázky. Dopisy si jsou velice podobné. Píše tam, jaké mají počasí, zda byl někdo 

nemocný, jak se mu daří ve škole a často slibuje, že se zlepší. Občas i nakreslí nějaký 

obrázek, zřejmě chtěl ukázat, že se naučil nová anglická slovíčka. V dopisech nám 

například děkuje za dárečky, ale také pokaždé píše, že by nás chtěl poznat a že prosí 

boha, abychom se měli dobře. 

My mu také třikrát, někdy i víckrát píšeme dopisy, teda hlavně já, a přikládám 

do nich třeba žvýkačky, samolepky a tak dále. 

 

Vy píšete přímo dítěti domů? Já si představovala jejich obydlí chudá a bez 

očíslování.  

Ano, ty jejich domky jsou strašně chudé. Často jen z toho, co se najde – hlína, 

plechy a podobně. Dopisy se posílají koordinátorovi, který balíček předá potom danému 

dítěti. 

 

A James Vám píše domů nebo také nějakému koordinátorovi? 

Po jistých zkušenostech organizátorů adopcí na dálku dostáváme dopisy také 

přes naše české koordinátory.  

 

Jaké zkušenosti máte na mysli?  

Prý se jim (koordinátorům) několikrát stalo, že když chodily dopisy přímo domů 

adoptivním rodičům, začali i rodiče neadoptovaných dětí s vydíráním o adopci i jejich 

dítěte a bylo to velmi nepříjemné. Nám to ale život nijak nekomplikuje. Naše dopisy pro 

dítě nikdo neotvírá a naopak příchozí pošta je obohacená o zajímavé informace z řad 

českých koordinátorů. 

 

Zajímavé. Jak vypadá takové keňské školní vysvědčení?  

Samozřejmě to závisí na škole, každá má prý jinou podobu vysvědčení. My 

například dostali vysvědčení, které má kromě známek a výsledků v procentech také 

slovní hodnocení, což znám pouze od starší dcery, která studovala britské školy. Není to 

žádné lejstro s vodotiskem, ale obyčejná (kolikrát i křivě nakopírovaná) tabulka, kam se 

jednotlivé věci dopisují. Je tu i razítko a to číslo nahoře, to je číslo našeho Jamese 

v databázi adopce. 
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Říkala jste, že Vám James v dopisech děkuje za dárečky. To myslel dárky od Vás? 

Ano, máme možnost mu třikrát do roka poslat dárek, který nebude obsahově 

větší než velikost A4 a nesmí obsahovat oblečení. Bylo nám řečeno, že jakmile přijdou 

do Keni velké balíčky ze zahraničí, na poště je většinou zničí nebo rozkradou. Velikost 

A4 tam nikoho příliš nezajímá. Oblečení nebo boty se posílat nesmí proto, protože 

kdyby se na to přišlo, že v balíčku něco takového je, platila by rodina nebo místní 

koordinátor toho dítěte pro ně nepředstavitelnou sumu jako celní poplatek.  

Nám se to ale přece jen povedlo poslat mu oblečení a boty. Využili jsme několik 

kamarádů, kteří nezávisle na sobě do Keni letěli, aby balíček poslali z tamní pošty 

(protože v rámci Keni jim posílání oblečení nevadí), nebo jsme požádali přímo keňské 

koordinátory, kteří byli několik týdnů v Čechách. Díky tomu si můj manžel splnil sen 

„udělat ze syna fotbalistu“, když jsme mu poslali dres, kopačky a míč. Nebo zase zde 

má tričko s nápisem Praha.  

Také nám téměř v každém dopise píše, že chce být lékař nebo pilot, takže jsme 

mu poslali i letadlo na setrvačník s celým modelem letiště. Oni ho vždy musí vyfotit 

s tím, co dostal, abychom věděli, že se balíček neztratil. Pokud se třeba stane, že 

z peněz, které poskytujeme, něco zůstane, koupí pro Jamese a jeho rodinu moskytiéry, 

matrace, deky nebo zásoby jídla. Často je to mouka a jejich kaše. s tím je pak opět 

vyfotí, abychom my věděli, co dostal. 

 

Plánujete Jamese navštívit nebo to není moc reálné? Může přijet k Vám domů? 

 Aby James přijel je velice nepravděpodobné. Museli bychom skládat nějakou 

velkou finanční zálohu na to, aby tu mohl být, je okolo toho spousta papírování a ve 

výsledku pořád není stoprocentně jisté, zda by mohl odjet z Keni. 

 Lepší prý je, když se předem domluvíme s koordinátory, jak v Čechách, tak i 

v Keni, kteří vás doprovodí k dítěti, až se na místě objevíte například v rámci dovolené. 

V těch slumech nebo chudinských čtvrtích je pro „bílé cizince“ trochu nebezpečno, ale 

s koordinátorem jsou lidé chráněni.  

 Já bych si moc přála navštívit Jamese, jeho rodinu a poznat celou zemi, ve které 

žije. Uvidíme, jak nám vyjdou peníze a v neposlední řadě zdraví. 

 

Kolik let je už Jamesovi? Slavíte nějak na dálku narozeniny, Vánoce nebo ne? 

 Letos mu je už dvanáct let. Hrozně to utíká, v naší adopci je od jeho šesti let. 

Narozeniny neslavíme, protože v chudinských čtvrtích jen málokdo ví přesné datum. 
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Znám je pouze rok narození, takže se začátkem nového kalendářního roku je říkáno, že 

je všem dětem o rok víc.  

 Vánoce vyloženě neslavíme. Protože to je konec trimestru, posíláme mu dopis 

a balíček s dárky jako jindy v roce, takže třeba nějaký vánoční motiv se objeví, ale 

vyloženě vánoční dárky nekupujeme. 

 

Setkali jste se někdy s tím, že by vám napsal, že by si něco přál? A pokud ano, co to 

bylo? 

 Asi jen třikrát napsal, že by si něco přál. Teď nevím jistě, co všechno to bylo, ale 

pamatuji si, že jednou prosil o kufr, aby si mohl někam ukládat věci. Bohužel to byla 

tkanina a mnohem větší velikost než formát A4. Místo toho jsem tedy s jedním balíkem 

oblečení poslala látkový batoh a sáček na bačkory, který se mohl rovněž použít jako 

nějaký vak na záda. 

 

Znáte ještě někoho ve Vašem okolí, kdo podporuje nějaké dítě na dálku jako Vy? 

 Znám pár jednotlivců, třeba právě ta zmiňovaná kolegyně, ale i některé firmy, 

které si adopce na dálku mají možnost odečíst z daní. Nebudu říkat jména, ale rozhodně 

nejsme sami. 

  

Přesvědčili jste s manželem někdy někoho, že by měl adopci zkusit? 

 My nikoho nepřesvědčujeme, protože moc lidem neříkáme, že sponzorujeme 

nějaké dítě. Nechceme, aby si někdo myslel, v jakém luxusu třeba žijeme, když to není 

pravda. Ví to pouze pár blízkých přátel a samozřejmě rodina. V rodině jsme jediní, kdo 

má adoptované dítě, ale na druhou stranu vždy někdo z rodiny přinese dárek, který 

koupil, abych ho poslala Jamesovi jako pozornost od daného člověka.  

 

Jak dlouho budete v adopci pokračovat? 

 Chtěli bychom tak dlouho, jak jen to bude možné, ať už z naší strany, nebo třeba 

podle možností a rozhodnutí Jamese. Zatím ale máme šest let za sebou a doufám, 

minimálně dva roky před sebou. Snad všechno dopadne dobře. 

 

Děkuji za Váš čas a rozhovor. 

 Také děkuji. 
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8.2.2.   Rozhovor s výchovnou poradkyní ze Základní školy Václava Havla 

v Kralupech nad Vltavou: 

 

Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla pro adopci na dálku? 

 Upřímně řečeno můj nápad to nebyl, pouze jsem převzala veškerou práci na 

adopci na dálku od mé předchůdkyně, která na naší škole učila předměty Anglický 

jazyk a Výchovu k občanství. Já jsem na naší škole výchovná poradkyně a učím právě 

předmět Výchova k občanství, takže tato záležitost padla na mě.  

 

Jaké dítě máte jako škola na dálku adoptované a co všechno byste mi mohla o ní 

říct? 

 Máme dívku z Indie, přesněji z indického města Muthayapuram. Jmenuje se 

Uma Maheswari Petchimuthu a je to po těch letech již dospělá žena, v současné době jí 

je třiadvacet let. Díky naší pomoci, která trvá již od roku 2002 ukončila již základní 

školu a navštěvuje střední školu. Žije u obou rodičů, jejichž zdravotní stav je dobrý, zda 

maminka pracuje, nevíme, otec se živí jako námezdní dělník. Uma má rovněž dva starší 

sourozence.  

 

Přes jakou organizaci máte Umu adoptovanou a proč jste jako škola vybrali právě 

tu? 

 Uma spadá pod program Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha. Neznám 

přesný důvod, proč právě tato organizace byla vybrána, ale podle mě hrál velkou roli 

fakt, že právě v našem městě máme Farní charitu Kralupy nad Vltavou, která pod 

Arcidiecézi Praha patří. Takže nejspíš proto. 

 

Podle jakých požadavků byla Uma vaší školou vybrána? 

 Ve škole se dohodlo, aby byla vybrána taková dívka, která by věkem odpovídala 

našim žákům ve škole, takže v době, kdy jsme jí adoptovali, bylo Umě více jak jedenáct 

let, což odpovídá žákům šesté třídy na druhém stupni základní školy, tedy námi hledaný 

věk. 

 

Komunikujete nějak s Umou nebo nějakým jejím koordinátorem v Indii? 

 Uma nám pravidelně třikrát do roka píše. Dříve tuto korespondenci obstarávala 

právě moje předchůdkyně, která uměla perfektně anglicky. Já umím německy, což ale 
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zase neumí Uma, takže vždycky dopis pro ní napíšu česky a anglicky mluvící 

kolegyně u nás ve škole mi to vždy přeloží. Kvůli tomu korespondence poměrně vázne. 

Samozřejmě i z toho důvodu, že nechci neustále kolegyni obtěžovat s překladem. 

 Občas ale v hodinách anglického jazyka děláme to, že se žáci školy snaží Umě 

napsat dopis. Pak jeden, někdy i více dopisů, odešleme, takže se tím procvičí nejen 

jazyk, ale i stylistickou podobu dopisu a všechny jeho náležitosti, což je rovněž 

přínosné. Výjimečně se u nás ve škole dělá to, že děti během výtvarné výchovy nebo 

pracovních činností vyrobí pro Umu dárek třeba k narozeninám nebo k Vánocům. Takto 

se můžou do projektu zapojit i žáci nižších ročníků, kteří ještě nejsou tolik zdatní 

v cizím jazyce. 

 

Dostáváte také její školní vysvědčení? Pokud ano, vypadá? Máte ho k dispozici? 

Ano, vysvědčení dostáváme společně s fotkou. Je hodnocena bodově z pěti 

předmětů. Je velice šikovná a jejím nejoblíbenějším předmětem je angličtina. 

 

Máte vy nebo kdokoliv jiný ze školy v plánu Umu navštívit? 

 Pokud vím, tak zatím nikdo takový nápad nemá.  

 

Jak dlouho budete v adopci ještě pokračovat, když jste říkala, že je Uma již 

dospělá?  

 Uma, jak jsem již říkala, navštěvovala základní školu a nyní chodí na školu 

střední. To, jak dlouho bude ještě chodit do školy a tím pádem i my jí podporovat, 

záleží v tuto chvíli na Charitě. Předpokládaná délka studia je dva roky, ale Uma si 

v současné době ještě doplňuje vzdělání o nějaké kurzy, takže ještě do školy chodí. 

 

Jak a kde jste jako škola schopni sehnat peníze na podporování Umy? Kolik vaši 

školu stojí její studium? 

 Peníze, které pro Umu na pomoc používáme, nejsou vybírány od dětí. Jsou 

například získané ze sběru papíru, z vánočního jarmarku, kde se prodávají výrobky dětí 

naší školy, a tak podobně, takže peníze jdou z těchto akcí. Jinak její podporování nás 

předtím, kdy navštěvovala základní školu, stálo necelých pět tisíc ročně, v současné 

době se tato částka rovná šesti tisícům, protože studuje na střední škole. 
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Máte v plánu ještě jinou adopci? 

 Pokud budu mluvit alespoň za sebe, tak já osobně bych byla ráda, kdybychom 

jako škola adoptovali jiné dítě, ale opravdu dítě, které by opět odpovídalo věku dětí 

v naší škole. Co si s ní mají psát žáci osmých tříd v dopisech, co asi tak může třeba 

žákům pátých tříd říct nějaká indická dívka, které je dvacet tři let? To je věk 

vysokoškolských studentů a ne dětí základní školy. Není to nic proti Umě, ale z mého 

pohledu by bylo vhodnější mít mladší dítě v adopci. 

 

Jak moc mají žáci vaší školy povědomí o celém projektu Adopce na dálku? 

 Abych řekla pravdu, jsou tací, kteří o projektu vůbec nic nevědí. Většinou to 

jsou žáci, kteří přestoupili na naší školu v pozdějších letech. Mnozí z žáků jsou schopni 

říct, že máme na dálku adoptovanou dívku v Indii a možná si i vzpomenou na její 

křestní jméno. Ale podle mě jich mnoho netuší, co všechno tento projekt obnáší. 

 

Děkuji za Váš čas a rozhovor. 

 

 

 

8.3. Dotazník a výsledky výzkumu na téma:  

Adopce na dálku a vzdělávání v rozvojových zemích 

 

Po absolvování rozhovoru s výchovnou poradkyní ze Základní školy Václava 

Havla v Kralupech nad Vltavou jsem uskutečnila průzkum dotazníkem. Tuto školu jsem 

si vybrala právě proto, že má již několik let v adopci dívku z Indie.  

 

Zde jsou výsledky jednotlivých odpovědí:  

Jak je vidět z grafu, nepatrnou převahu měli chlapci a muži, kterých bylo padesát 

dva, což je padesát čtyři celých sedmnáct procenta dotazovaných: 
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Do druhé otázky jsem zařadila dotaz na věk, abych věděla, jaká věková skupina 

odpovídala na dotazník. Největší převahu měli žáci třinácti až čtrnácti let věku, kterých 

bylo celkem třicet sedm, neboli třicet osm a půl procenta ze všech dotazovaných. 

Dalšími respondenty byli žáci ve věku jedenácti a dvanácti let, nebo-li třicet čtyři celých 

třicet osm, za nimi patnáct až sedmnáct let a nejméně jich bylo ve věku devíti až deseti 

let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí otázka byla velice jednoduchá, uzavřená s možností výběru odpovědi ano 

nebo ne. Zde byl položen dotaz, zda žáci někdy slyšeli o adopcích na dálku. Přijde mi 
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velice zvláštní, že deset procent žáků školy, která adopce na dálku dělá, nikdy pojem 

Adopce na dálku neslyšelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrté, uzavřené, otázce žáci vybírali kontinenty, kde se nejčastěji dané 

adopce na dálku provádějí. Zde bylo překvapující, že většina žáků zatrhla Afriku, 

ačkoliv má škola své na dálku adoptované dítě v Asii. Někteří žáci, konkrétně devět 

z nich (čtyři a pět) si ale rovněž myslí, že můžou adoptovat dítě na dálku i v rámci 

Evropy nebo Ameriky. Myslím, že právě v tomto bodě se ukázal názor žáků, že Adopce 

na dálku je svým způsobem klasická adopce dítěte do rodiny s přejímáním jména, 

nového bydliště a všeho tím spojené. Jediným rozdílem, mezi oběma adopcemi je ten, 

že při Adopci na dálku by rodiny neměly doma české děti, ale děti ze zahraničí, což není 

tento druh pomoci. 
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Zajímavý výsledek se objevil u páté otázky, kdy celých sedmdesát sedm procent 

dotázaných uvedlo, že adoptované dítě může být sirotek, ale rovněž může žít alespoň 

s jedním rodičem. Další dvě odpovědi, že jsou na dálku adoptované děti výhradně 

sirotky nebo žijí s jedním rodičem nebo oběma, byl vyrovnaný v počtu jedenácti žáků 

na každou z odpovědí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V otázce číslo šest vyšlo najevo, že žáci nemají přehled o tom, kolik Adopce na 

dálku může stát. Nejvíce odpovědí, tedy celkem dvacet šest procent, uvedlo, že se 

průměrně za adopci platí ročně pět tisíc a méně. Potom se rozmezí ročního příspěvku 

pohybuje přibližně patnáct a půl procenta od dotázaných dovídáme, že se suma může 

pohybovat jak do osmi tisíc korun ročně, tak i více jak patnáct tisíc. Pouze sedm a čtvrt 

procenta uvedla, že se za Adopce na dálku neplatí nic.  
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Uzavřená otázka číslo sedm jasně dokazuje, že více jak osmdesát dva procent 

dotázaných žáků tuší, že se Adopce na dálku dělají hlavně pro děti, jejichž rodiče nejsou 

bohaté.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Celých sedmdesát pět procent všech dotazovaných uvedlo k osmé otázce, že děti 

adoptované na dálku chodí do školy. Zároveň s tím v související otázce číslo dvě 

označilo šedesát čtyři a půl procenta respondentů, špatnou odpověď, že povinná školní 

docházka není zavedena. 

 

Otázka č. 8 
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Otázka č. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaký myslíš, že může být průměrně největší počet žáků v některých třídách? Na 

tuto otázku číslo deset odpovídali žáci velice různorodě, jak je vidět z grafu. Nejvíce 

žáků odhadovalo školní třídu naplněnou do třiceti žáků, což by odpovídalo 

našim českým třídám. 
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Zda se platí se tzv. školné nebo ne, odpověděli respondenti na jedenáctou otázku 

tak, že padesát šest a čtvrt procenta si myslí, že ano, zbylých čtyřicet tři a tři čtvrtě 

procenta odpovědělo záporně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ve dvanácté otázce je velmi zajímavé pozorovat, jak nás dokáže ovlivnit naše 

osobní zkušenost. Téměř polovina všech dotazovaných uvedla, že začátek školního roku 

je jako u nás v září, přitom správná odpověď je v lednu, kterou správně uvedlo dvacet 

šest procent dotazovaných. 
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 Třináctá otázka překvapila tím, že necelých šedesát procent správně uvedlo, že 

školní rok je rozdělen na trimestry. Myslím, že důvodem rozhodování byl fakt 

neznalosti pojmu trimestr, a když se najednou objevil v otázce, určili ho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtrnáctá otázka byla velmi překvapující, jelikož více jak polovina žáků označila, 

že nikoho, kdo má na dálku adoptované dítě, nezná, ačkoliv jejich škola je již několik 

let sponzorem indické dívky. 
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Patnáctá otázka ukázala, že většina žáků, kteří chodí do školy, si myslí, že 

dostávání vysvědčení patří na konec každé školy, ať už u nás, v Indii nebo v Africe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.   Závěr výzkumu 

 

 Výzkum odhalil, že tento pojem, adopce na dálku, je u lidí dosud neznámý a že 

se jedná o novodobé téma. Velice mě překvapilo, jak málo žáci o adopci na dálku vědí, 

ačkoliv se jejich škola podílí na komunikaci s adoptovaným dítětem. Myslím, že by 

škola měla více zapracovat na povědomí o tomto projektu, který už několik let u nich 

běží. Nejen předat informace žákům, ale i se více a častěji zapojovat.  

 Je mi velmi líto, jak se žáci postavili k otevřeným otázkám. Bohužel jsem tyto 

otázky musela vyřadit.  

 Zpracované otázky jsem rovněž využila při rozhovoru a třídní besedě se žáky 

pátých tříd. Děti získaly přehled o situaci nejen na africké kontinentu. Zajímavé pro ně 

bylo především seznámeni se životem svých vrstevníků v rozvojových zemích. Mohu 

konstatovat, že nyní se vážně zamýšlejí nad otázkami svého života i života druhých, 

zjistili, že všichni nemají přístup k technickým vymoženostem, uvědomují si, jak dané 

děti jsou vděčné za to, že můžou chodit do školy a že tamní společnost  preferuje děti 

mužského pohlaví. 

Dle svého mínění jsem přesvědčena, že mé výzkumné šetření splnilo cíl celé 

diplomové práce, jelikož je patrné, že projekty pomáhající dětem v rozvojových zemích 

mají opravdu smysl a je dobře, že existují. Využila jsem metodu dotazníku, besedy, 
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rozhovorů a na základě těchto metod jsem mnohokrát lidi poprvé seznámila s tímto 

novodobým tématem, takže i toto splnilo další cíl práce. Velký úspěch jsem 

zaznamenala po besedě s učiteli s manželi B., kteří se právě na základě mých informací 

o adopci na dálku rozhodli adoptovat dívku v Africe, a paní Z. N. a I. H., které začaly 

uvažovat, že by mohly také pomoci dětem v rozvojových zemích.  
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Závěr 

  

Jak bylo v úvodu diplomové práce uvedeno, hlavní cíl zněl, zda má pomoc 

v rozvojových zemích smysl. Z obsahu textu je zcela patrné, že podporování chudých 

zemí má určitě velký význam. A to nejen díky rozvoji dané země, ale i co se týká 

osobního hlediska všech zainteresovaných lidí. Chudé země se ve většině snaží zlepšit 

své podmínky, často ale bez finanční podpory ze zahraničí nemají šanci uspět. 

Ačkoliv jsem již dlouhou dobu věděla, co všechno spadá pod adopce na dálku 

a ostatní projekty, bylo přesto pro mě velice přínosné neustále nacházet další informace 

a uskutečněné projekty. Největším přínosem pak pro mě byly rozhovory s koordinátory. 

Keňský koordinátor, Charles Juma, mi ochotně několik hodin v průběhu několika dnů 

odpovídal na všechny mé dotazy a každá jeho odpověď byla něčím překvapující 

a inspirující, ať už se daný hovor týkal chudoby místních obyvatel, školního systému 

nebo jeho cesty a povinnosti v rámci práce koordinátora. 

I když rozvojové země mají opravdu špatné podmínky pro život, tamní 

mezilidské vztahy jsou naprosto dokonalé. Chtěla bych ještě citovat dalšího keňského 

koordinátora, Griffina Otiena Okungu, který při své návštěvě Prahy řekl, že jeho rodina, 

stejně jako ostatní rodiny, je veliká, protože má tři vlastní děti a pět dětí osvojených 

poté, co jejich rodiče zemřeli a neměl se o ně kdo starat, vzal si je k sobě, aby 

neskončily v sirotčinci. Myslím, že by se lidé v jistých ohledech měli inspirovat lidmi 

z chudých zemí. Za peníze se všechno totiž koupit nedá. 

Co se týká dalších dílčích cílů, dostat všechny pojmy v této práci obsažené do 

povědomí veřejnosti, dosáhla jsem naprosto dokonalého výsledku, jelikož na základě 

mé diplomové práce, rozhovorů a besedy v rámci jedné třídy uskutečněných ve škole, se 

již jedna paní učitelka, která předtím měla pouze pár informací o adopcích na dálku, 

definitivně rozhodla pro adopci dívky v Africe a další dvě kolegyně o tom uvažují a 

zjišťují si samy podrobnosti. Dokonce jedna paní učitelka řekla, že po mnou 

uskutečněné besedě se začala i na své žáky dívat jinak (prý v duši jí z některých dětí 

bylo smutno, když naprosto netknutou svačinu vyhodily do koše, hned si vzpomněla na 

staré rčení: „Coby za to děti v Africe daly.“) a při besedě se prý musela držet, aby se 

nerozplakala. 

Na základě těchto faktů je tedy možné konstatovat, že všechny v úvodu vytyčené 

cíle tato diplomová práce plně splnila.  
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Jsem velice ráda, že mi bylo umožněno toto téma zpracovat, ačkoliv jsem 

neměla možnost používat spousty odborné literatury. Rozhovory, informace od 

zainteresovaných lidí, materiály jednotlivých center nebo besedy pořádané neziskovými 

organizacemi byly pro mě výzvou ke zpracování a cítím, že mě všechny poznatky 

posunuly o velký kus dál. Uvažuji nad možnou prací koordinátora adopcí na dálku. 

Rozhodně můj zájem o toto téma i nadále roste a budu se jím ještě v budoucnu blíže 

zabývat. 
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