PROJEKT „DĚTI V NOUZI ETIOPIE – MĚSTO JIMMA“
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Projekt je situován do města Jimma, které leží 350 km jihozápadně od Addis Abeby. Město leží ve výšce 1750 m
n.m. a celá oblast je známá svými kávovými plantážemi. Převážná část obyvatel se zde živí zemědělstvím.
ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁNÍ
Všechny děti v programu by měly získat nezbytné vzdělání ve svých sousedských oblastech. K tomu, aby byl tento
program uskutečněn, plánuje organizace také vnést tento projekt do povědomí příslušných rodin či opatrovníků,
aby i oni mohli své děti povzbudit ke školní docházce. Touto osvětou může společnost pochopit důležitost vzdělání.
Všechny nezbytné náklady na školu a věci s nimi spojené budou zahrnuty do celkových nákladů na dítě. Kromě
toho také každé dítě dostane všechny potřebné učebnice, příručky, pera, tužky a další školní pomůcky. Pro děti
budou také zakoupeny školní uniformy.
ZDRAVOTNICKÁ PÉČE
Dětem v programu bude zajištěna nezbytná zdravotnická péče v ambulantním zdravotnickém středisku nebo
v nemocnici. Ve výjimečných případech mohou být ošetřeny i v jiné nemocnici. Projekt zaplatí všechny výdaje na
léčení a s ním spojený transport. Kromě toho jim bude poskytnuto základní zdravotnické vzdělání, které jim pomůže bojovat proti rozličným infekčním chorobám v oblasti. Projekt také pomůže ve spojení s příslušným zdravotním
orgánem a společností zorganizovat výcvikové programy v oblasti zdraví.
OŠACENÍ
Všem dětem bude dvakrát do roka poskytnuto slušné oblečení a obuv.
PŘÍDAVKY NA JÍDLO
Sponzorované děti, které jsou podvyživené, budou dostávat přídavky na jídlo.
PLATBY
Měsíční náklady na jedno dítě jsou 500,-. 15% ze všech darů využíváme k pokrytí režijních nákladů sovisejících
s provozem kanceláře a také k financování kontrolních cest, jež jsou s projektem spojeny.
1% ze všech darů převádíme na Fond náhlé pomoci, který slouží jako finanční rezerva pro řešení krizových situací
na misijním poli.
Vzhledem k výši celé částky není nutné, aby jeden sponzor „pokrýval celé dítě“, ale je zcela běžnou praxí, že na
jedno dítě přispívá více sponzorů.
Chceme docílit také toho, že každý sponzor bude dvakrát ročně dostávat nové informace o „svém“ dítěti. Je možné podporovat jak dívku, tak i chlapce. Platbu je možné provádět převodem z účtu na náš účet číslo: 100 113
352/0300, nebo CITFIN 1057340/2060, kterému dáváme přednost. Nutné je uvést variabilní symbol 1204, pod
kterým je projekt „Děti Etiopie –město Jimma“ veden. Částku můžete posílat měsíčně, ale také jednorázově například na celý rok.
Projekt je možné podpořit i v případě, že zatím nemáte konkrétní dítě.
Peníze poukázané na projekt Etiopie jsou vždy použity výhradně na tento účel. V praxi to znamená, že z takovýchto
peněz pokrýváme např.výpadek v platbách sponzora s konkrétním dítětem, nebo poskytneme tyto peníze na další
materiální vybavení sloužící tomuto projektu.
Pokud se pro sponzorování rozhodnete je zcela na Vás na jak dlouhou dobu.
Sponzorování můžete ukončit bez udání důvodů, ale velmi nám usnadní práci, pokud tuto informaci obdržíme
alespoň dva měsíce předem.
Peníze jsou vždy odeslány do projetku v Etiopii oproti uzavřeným smlouvám. Dvakrát ročně dostáváme z Etiopie
vyúčtování o využití všech prostředků.
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