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Vážení přátelé, milí dárci,

děkujeme, že jste se rozhodli podpořit projekt Adopce na dálku® v karibském státě Haiti. 
Přinášíme Vám několik informací o této zemi a projektu.

O Adopci na dálku®

Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen ACHO), ve spolupráci s Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje,
o.p.s., rozšířila tento projekt i na Haiti. Umožňuje prostřednictvím dárců („adoptivních rodičů“) z České republiky dětem
z nejchudších rodin zajistit alespoň jedno jídlo denně, zdravotní péči a vzdělání v jejich přirozeném prostředí. Vzdělání je základ-
ním předpokladem zlepšení života celé komunity. Projekt podporuje také místní komunitu, protože život lidí ve vesnici je silně
provázán. Tento projekt, který vychází z mnohaleté tradice Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha (od roku 1993), má vyso-
kou účinnost a je transparentní pro každého, kdo se na něm podílí.
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Základní informace o Haiti

Haiti je malý stát v Karibském moři. Rozkládá se v západní části ostrova Hispaniola, zbývající dvě třetiny plochy ostrova představuje
Dominikánská republika. Haiti se rozkládá na ploše 27 750 km2, která je osídlena 8 miliony obyvatel. Oficiálními jazyky jsou fran-
couzština a kreolština. Pěstuje se zde hlavně káva, mango, cukrová třtina, rýže, kukuřice a čirok. Podnebí je tropické.

Haiti je nejchudší zemí západní polokoule. 80 % obyvatel žije pod hranicí chudoby (tzn. že mají méně než 1 USD/den). Země byla
svědkem mnoha násilí po většinu své historie. Určitě stojí za zmínku krvavé střety mezi vládními vojáky a povstalci v únoru 2004,
které byly příčinou odchodu prezidenta Aristida ze země. Ničivé záplavy v květnu a září 2004 měly velký vliv na přírodní prostředí,
které je už tak značně zdevastované masivním odlesňováním.
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Věděli jste, že Haiti má...
200 let od vyhlášení nezávislosti?
(Bylo první nezávislou černošskou republikou na světě.)
280 000 lidí žijících s HIV/AIDS?
téměř 50 % negramotné populace?
5 narozených dětí na 1 ženu?
vysokou kojeneckou úmrtnost (74 úmrtí na 1000 novorozeňat)? 
(Pro srovnání: v ČR  jsou to 4 úmrtí na 1000 novorozeňat.) 
obyvatelstvo s průměrnou délkou života 52 let?  (V ČR 76 let.)
80 % katolíků (s prvky voodoo), 16 % protestantů?
95 % černochů - potomků afrických otroků, které přivezli francouzští kolonizátoři?
90 % odlesněné plochy?

Lidé, kteří neumějí číst a psát...
mají menší šanci získat dobrou práci
mají nízké sebevědomí a nejsou rovnocenným partnerem ostatním vrstvám společnosti
neumějí si v obchodech přečíst ceny a mohou být snadno ošizeni
jsou snadno manipulovatelní (např. při volbách)
neumějí hájit své zájmy a často přistoupí na velmi nevýhodné podmínky
(např. úrok při půjčkách)
nemotivují své děti ke studiu, děti často nedokončí školní docházku
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Oblast Haiti, kde Adopce na dálku® probíhá

Cílovou oblastí projektu je v první fázi Baie de Henne (v překladu Zátoka slepic). V současné době spolupracujeme s českým
misionářem P. Romanem Musilem - knězem z řádu oblátů. V Baie de Henne působí od roku 2002 a je také garantem tohoto pro-
jektu. Kněz není pro místní lidi pouze duchovním, ale v důsledku tlaku situace také improvizuje roli lékaře a rádce v nejrůznějších
praktických záležitostech. S úkoly týkajícími se Adopce na dálku® mu pomáhá místní sociální pracovník (účastní se výběru dětí,
zajiš�uje komunikaci s rodinami adoptovaných dětí, vede evidenci dětí apod.). 
Do farnosti Baie de Henne patří přibližně deset tisíc lidí, vesnice Baie de Henne má 2 tisíce obyvatel. Lidé se tu přepravují na
oslech, pěšky či lodí. Kněz je jediným majitelem auta, které používá jako sanitku, transportér na převoz materiálu i autobus na
svoz dětí do školy.
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Školní systém

Děti, pokud mají možnost, začínají chodit do mateřské školy už ve věku 3 až 4 let. Po ní následuje škola základní, která před-
stavuje 6 tříd a je ukončena tzv. certifikátem opravňujícím žáky pokračovat na druhém stupni školní docházky, který trvá 3 roky.
Po ukončení mohou žáci studovat na střední škole (tzv. filo). Vysoká škola je pro běžného člověka na Haiti prakticky nedostupná.

Písemná zkouška zakončená vysvědčením se provádí 3x ročně, přičemž nejdůležitější je ta poslední - postupová. Na základě jejího
výsledku se rozhoduje, zda dítě postoupí do dalšího ročníku nebo bude opakovat.

Školu v Baie de Henne, která spolupracuje s misií, navštěvuje 250 dětí. Vyučují zde místní učitelé podle národních osnov. Cílem
projektu je zajistit dětem takové vzdělání, aby byly schopny v dospělosti samostatně pracovat a živit sebe i svou rodinu bez závis-
losti na rozvojové pomoci.
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Výběr dětí do projektu

Děti vybírá místní komise, ve které jsou, kromě kněze a sociálního pracovníka, také zástupci místní komunity. Kritériem je potřeb-
nost dítěte (to znamená, že dítě nemůže chodit do školy kvůli nedostatku peněz) a motivace celé rodiny účastnit se na projektu.
Věk, pohlaví ani náboženské vyznání nehraje při výběru roli.

Otázky, které si pravděpodobně kladete
Můžu si vybrat, koho budu podporovat? 
Všechny děti vybrané do projektu nutně potřebují pomoc. Můžete si zvolit, zda chcete podporovat dívku či chlapce.

Jak dlouho musím dítě podporovat?
Nejefektivnější je podpora dlouhodobá. Délka podpory vychází z délky studia základní, popř. střední školy. Záleží ovšem pouze na
Vás, jak dlouho budete Vámi přijaté dítě podporovat. Adoptivní rodiče přinášejí dětem očekávání, radost, šanci na lepší vyhlídky
do budoucna. Často vznikají přátelství na celý život. Samozřejmě chápeme, že v průběhu let může dojít ke změně Vaší finanční
situace, kdy nebudete moci dítě nadále podporovat. V tomto případě nás, prosíme, kontaktujte.
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Mohu podporovat dítě i společně s někým jiným?
Ano, dárcem může být bu� jednotlivec, nebo pár, rodina, škola, oddíl, farnost, obec, organizace apod. V případě skupinové pod-
pory si mezi sebou zvolte jednoho zástupce, který bude Vaši skupinu zastupovat při komunikaci s ACHO.

Finanční otázky

Kolik budu ročně platit, jaké jsou možné formy platby, musím poplatek hradit najednou?
Roční částka pro jedno dítě představuje 6500 Kč (částka odpovídá 18 Kč na den). Platbu je možné uhradit najednou nebo po
domluvě rozdělit na více splátek. 
Při platbě variabilní symbol označuje Vámi podporované dítě. Specifický symbol označuje Vás jako dárce (pod ním Vás vedeme
v databázi Adopcí na dálku®). Prosíme, abyste tyto symboly při platbě uváděli, jinak se může stát, že platbu nebudeme moci iden-
tifikovat. 

Způsob placení: 
v hotovosti v Arcidiecézní charitě Olomouc (oproti dokladu) 
bezhotovostní platbou (převodem) na účet Arcidiecézní charity Olomouc u Komerční banky: 35-1868350237/0100 
složenkou na účet

Materiály k platbě Vám pošleme po zaregistrování a přidělení specifického symbolu a variabilního symbolu. 
Po zaplacení dané částky od nás obdržíte profil dítěte a kartičku, která Vám bude Vaše dítě připomínat. 
Platbu Vám potvrdíme jako charitativní dar, který je možno odečíst od základu daní (ve smyslu zákona 586/1992 Sb.).

Pokud chcete tento projekt podpořit finanční částkou jen příležitostně jako sponzor, můžete poslat svůj příspěvek
na konto Adopce na dálku®- Haiti:  35-1868350237/0100, variabilní symbol 99999
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Jak se mé peníze k dítěti dostanou a co za ně získá?

Arcidiecézní charita Olomouc převádí finanční prostředky přímo na účet haitského partnera projektu Adopce na dálku® dvakrát
ročně. 

1. Největší část peněz je použita na zabezpečení školních pomůcek, povinnou školní uniformu, základní zdravotní péči a mini-
málně jedno jídlo denně. (Poznámka: děti v chudých rodinách často nemají ani jedno jídlo denně.)

2. Z fondu dárků, který představuje 3 % z celkové částky, jsou dětem podle možností kupovány a spravedlivě rozdělovány prak-
tické dárky podle výběru komise (napr. moskytiéry, matrace na spaní apod.).

3. Část peněz jde do fondu místní komunity, jejíž dobré fungování je důležité pro život dětí i dospělých. Lidé na vesnicích jsou
nuceni hledat práci ve městech, často tam však končí ve slumech, v horších podmínkách, než které měli doma. Na vesnici tak
zůstávají jen staří lidé a děti, lidé mezi 18-35 lety tam téměř nejsou. Fungující komunita na vesnicích může zabezpečit všem pra-
covní i sociální zázemí, aby nemuseli odcházet do měst. Peníze z fondu tedy umožní rozvoj projektů, které naučí místní lidi doved-
nostem, např. šití v šicí dílně pro ženy, chov včel a další. Produkty bude možné prodávat. Příspěvek z fondu místní komunity bude
určen také na vzdělávání dospělých a krytí výdajů spojených s ošetřením a léčbou zranění či akutních zdravotních komplikací členů
komunity.

Na položky zahrnuté ve výše uvedených bodech se odvádí 82 %.

10 % z celkové částky jde na pokrytí režijních nákladů centra na Haiti. Z této položky se hradí mzda sociálního pracovníka, dopra-
va do vesnic, fotografie dětí, formuláře a roční zprávy, komunikace s ČR, provoz kanceláře.

8 % z celkové částky slouží k pokrytí režijních nákladů projektu v ČR, tedy na úhradu nejnutnějšího provozu kanceláře, poštovného, 
propagace, komunikace s Haiti a ostatních nákladů. 

Pokud se podaří ušetřit režijní náklady (jak u nás, tak na Haiti), budou použity na účely uvedené v bodech 1-3.
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Kdo mi zaručí, že se mé peníze k dítěti dostanou?

Na konci každého roku bude kontrolováno využití peněz. Obě strany (ACHO v ČR a misijní organizace v Baie de Henne) provádějí
vyúčtování všech příjmů a výdajů. ACHO ve spolupráci s misijní organizací kontroluje využití finančních prostředků na všech
úrovních. Výroční zpráva Projektu Adopce na dálku® bude zaslána všem adoptivním rodičům a také zveřejněna na internetových
stránkách ACHO a Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. 
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Kontakt mezi Vámi a dítětem

Můžu posílat dítěti dopisy?
Samozřejmě ANO! Pokud je to jen trochu možné, posílejte nejméně jeden dopis ročně. Děti dopis očekávají a vždy jim udělá vel-
kou radost. Máte jedinečnou možnost touto formou dítě motivovat. Hromadné odesílání pošty zajiš�uje ACHO. Dopisy jsou
odesílány čtyřikrát ročně. Zásilka putuje z ČR na Haiti přibližně měsíc.

Dopisy můžete psát česky nebo francouzsky. Všechny dopisy budou otevřeny, zaevidovány, případně přeloženy a hromadně zaslány 
na Haiti. Překlady v případě potřeby zajištuje ACHO ve spolupráci se studenty francouzské sekce Slovanského gymnázia
v Olomouci. Dítěti bude předán jak Váš originál, tak případný překlad. 

O čem se v dopise dítěti nezmiňovat...

Prosíme, mějte na paměti, že sociální, ekonomické i kulturní prostředí
na Haiti se výrazně liší od našeho. Nepište dětem o Vaší finanční
situaci a nesrovnávejte co máme my a nemají oni. Nepište kompliko-
vaně a neptejte se na složité věci, např. na politickou  situaci, volby
apod. Děti o těchto záležitostech většinou nemají ponětí.
Nezvěte děti do ČR. Vzhledem k rozdílnému životnímu stylu a eko-
nomické situaci by tato návštěva mohla dětem spíše ublížit.
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Realizátor projektu

Arcidiecézní charita Olomouc
církevní právnická osoba zřízená olomouckým arcibiskupem
je koordinačním a řídícím centrem charitního díla na území olomoucké arcidiecéze
zastřešuje 35 profesionálních a 21 dobrovolných Charit
zasahuje do území čtyř krajů
pomáhá potřebným v oblasti sociální a zdravotní 
poskytuje humanitární pomoc v ČR i v zahraničí

Kontakt:
Křížkovského 6, 772 00  Olomouc
tel: 585 229 380
acho@charita.cz, www.acho.caritas.cz

ve spolupráci

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
založena Univerzitou Palackého v Olomouci a Olomouckým krajem
organizuje a poskytuje rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí i v tuzemsku, 
včetně osvětové činnosti v oblasti rozvojového vzdělávání

Kontakt:
Křížkovského 8, 771 47  Olomouc
tel.: 585 634 991, 585 631 107
informace@arpok.cz, www.arpok.cz
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Děkujeme všem současným i budoucím dobrodincům a příznivcům.

www.acho.caritas.cz


