
 

 

 
 

Afrika potřebuje morálku a řemeslo. 
             

                             Albert Schweitzer v roce 1920 
 
                                                                                                    
 
 

 
 
 
Vážení přátelé, 
 
                        cílem adopce či finanční podpory na které se podílíte je snaha umožnit 

dětem z rodin i sirotkům získání základního vzdělání. V Tanzánii je sice základní škola ze 

zákona povinná, ale její realizace je mnohdy těžko uskutečnitelná. Zákon povoluje vstup 

do první třídy nejpozději ve 12. roce věku dítěte, ale jeho přísné naplnění nikdo 

nekontroluje. Plně se nechává na rozhodnutí rodičů. V případě sirotků, kteří bydlí často 

po rodinách příbuzných nebo cizích lidí se o vzdělání děti téměř nikdo nestará. Nám jde 

především o budoucnost těchto osamocených dětí, aby i ony měly možnost získat 

základní vzdělání (čtení, psaní, matematika). Bez těchto základních vědomostí nelze 

uvažovat o pozdější výuce řemesel či jiného studia, které je pro ně šancí do budoucnosti 

na osamostatnění a pro naši misijní stanici Allamano Agape a její cíle možností, jak jim 

nabídnout aktivní spoluúčast na pomoci vesnici i celé oblasti. Pokud váš chráněnec 

dokončí základní školu, vy sami se můžete svobodně rozhodnout, zda-li jej podpoříte         

i během učební nebo studijní doby nebo pomůžete někomu jinému apod. 

 

Žák základní školy – náklady na jeden rok 

 
Částka, ke které se ročně zavazujete činí 4.000,- Kč / rok / žák. Zahrnuje náklady na 

školní potřeby, obutí podle věku, předepsanou uniformu, mýdlo k osobní hygieně a jiné 

k praní oděvu, případně další individuální pomůcku nebo situaci, která může být nezbytná 

(dioptrické brýle, berle, léky, zdravotní vyšetření, cestovné do vzdálené nemocnice, pobyt 

zde apod. Viz tabulky v Albu žáků a studentů.  

 

Učeň řemesla a student střední školy – náklady na jeden rok 

 

Povinná základní školní docházka se skládá ze sedmi (7) tříd po kterých je moudré pro 

děti zajistit výuku nějakému praktickému řemeslu (studnař-vrtař, instalatér-technik, truhlář-

tesař, kuchař-kuchařka, krejčí-švadlena, řidič-opravář, elektrikář-svářeč apod.). Učební 

doba podle typu trvá obvykle 3 roky a probíhá ve vzdálených městech v internátním 

prostředí, které je nutné financovat včetně ubytování i stravování. Studijně nadaným 

dětem je vhodné umožnit pokračování na střední škole. Středoškolská doba studia trvá   

4 roky a podmínky pobytu na školách bývají podobné. Náklady na učňovskou a střední 

školu jsou v současnosti rovné tzn. 8.000,- Kč / rok / žák.  

 

http://online.fliphtml5.com/lejfv/yunt/


 

 

Náklady a jak se o ně podělit s přáteli, známými, farníky, rodinou apod. 

 

Na konkrétního učně nebo studenta je možné se dalšími lidmi složit, tzn. domluvit se 

s kýmkoliv dobré vůle, aby se finanční zatížení na jednu osobu dárce minimalizovalo tak, 

jak to každému z vás bude vyhovovat. Taková vzájemná domluva je opravdu jen věcí 

dobré vůle.  

 

Dočasné nebo definitivní přerušení sponzoringu žáka, učně, studenta 

 

Pokud vaši podporu potřebujete dočasně nebo definitivně ukončit, stačí nám to sdělit 

s měsíčním předstihem před koncem roku, a my dítě/učně/studenta po dohodě s Vámi 

nabídneme k podpoře nebo konkrétní adopci dalšímu zájemci.   

 

Platbu na každý rok studia základní školy, učebního oboru, střední školy je důležité 

každý příslušný fiskální rok v měsíci lednu / únoru / březnu obnovit. Pro „poprvé 

platící rodiče“ to může být ale jakýkoliv měsíc v roce. Je to potřebné pro ty, kteří budou 

potřebovat od MBU potvrzení pro daňovou úlevu. Platbu ve prospěch podporovaného- 

adoptovaného sirotka realizujte prosíme automaticky tzn. samostatně bez naší výzvy, 

a to na následující účet: 

 

Číslo účtu u KB: 19-1621380207 / 0100 

Majitel účtu: Misijní banka ubožáků 

FÚ., nám. 14. října 17, 150 00 Praha 5 

Variabilní symbol pro Adopce: 888, Konstantní symbol: 379 (558) 

 

V případě nejasností či těžkostí nás kontaktujte na:  

        

Mobil: 723 952 728; Pevná linka: 257 316 545 

E – mail: agapembu@gmail.com nebo webové stránky MBU: www.agapembu.eu 

 

POZNÁMKA: Smyslem pomoci dětem, kterou pomáháte realizovat je dosažení jejich 

vzdělání jako výchozímu bodu k příští nezávislé budoucnosti. Technicky ani kapacitně 

není v našich silách zajistit jakoukoliv formu dopisování nebo předávání osobních dárků 

dětem, byť by to byly drobnosti. Pro striktní omezení hmotnosti osobních zavazadel 

leteckými společnostmi, velké vzdálenostní rozdíly, omezenou komunikaci výhradně         

v jazyku kiswahili (děti anglicky nepíší), nedostatek psacích potřeb a v neposlední řadě 

nemožnost se někam do soukromí uchýlit, je domorodým dětem podstatně omezena 

možnost rozvoje bližších kontaktů tohoto typu. Jistým nebezpečím takové korespondence 

je velmi silná pravděpodobnost, že se ze strany podporovaného studenta zvrhle 

v neustálé prosby o zasílání menších či větších dárků (bicykly, mobilní telefony, tablety, 

hodinky apod.) Je třeba takovou situaci přijmout a uvědomit si, že tudy cesta formace 

mladých domorodců nevede. Navíc nedisponujeme internátními zařízeními, týmem 

řeholních sester ani jinými církevními strukturami. Kladem jsou ale nízké režijní náklady, 

které cena za sponzoring odráží, a to při dosažení vlastního cíle pomoci. 

Děkujeme za pochopení. 
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