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Biblické zamyšlení 

 

Africký zpravodaj 
 

 
 

 
 

Ekonomické okénko 

 
Příjmy za první čtvrtletí 2014 

Sponzorství osob                   327 749 Kč 

Dary na výjezd 2013                  5 000 Kč 

Dary na výjezd 2014               74 482 Kč     

Dary a sbírky na projekty       71 491 Kč 

Úroky                                                47 Kč 

Celkem                                   478 769 Kč 
(o 41 % více než v 2013) 

 
 
Výdaje za první čtvrtletí 2014 

Sponzorství osob                   315 441 Kč 

Dům ředitele – škola              54 721 Kč  

Bible pro děti LEA                   16 428 Kč 

Komunita pastora Zaka            4 639 Kč 

Evangelizační činnost             30 215 Kč 

Šicí stroj                                      4 639 Kč 

Stavba kostelů a far                  9 014 Kč        

Fotografie podp. osob                 291 Kč 

Bankovní poplatky                        170 Kč 

Poštovné                                        370 Kč 

Celkem                                   435 928 Kč  

 

Všem dárcům srdečně děkujeme! 

 

Ohlédnutí za prvním čtvrtletím 2014 

Minulé čtvrtletí se na naší české straně točilo hlavně kolem propagace projektu INVYT a 
hledání dobrovolníků. Více o tomto procesu se dočtete na druhé straně. Jsme rádi, že 
dobrovolníci jsou vybráni a že se připravují na svoji službu. 

Kromě toho jsme měli několik drobných prezentací ve sborech. Připomínáme, že rádi 
přijedeme do sborů, škol či jinde a můžeme udělat prezentaci života v Tanzanii a také naší 
služby.  

Jsme vděčni, že na návštěvu pastora Zaka navázal sbor SCEAV v Českém Těšíně a zapojil 
se do podpory jednoho z jeho projektů. Jde o stavbu a službu misijní stanice v Malolo. 
Počátkem roku navštívil školu v LEA v rámci své africké cesty pár z České republiky, který si 
informace o našem projektu našel na internetu. Odměnou nám byly krásné fotografie.   

Počet podporovaných osob v minulém čtvrtletí stoupl ze 137 na 148. Dostali jsme nové 
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podporu komunikty pastora Zaka a také pro službu skupiny Mashahidi. Zaslali jsme také další 
podporu pro evangelizační činnost a také drobné dary na stavbu fary v Hareabi a kostelíka 
v Dodoma. Zaslali jsme také finance na nákup ilustrovaných Biblí pro mladší děti, které studují 
v LEA. Navázali jsme také kontakt s Gedeony v Tanzaniia a tak by Nový zákon mohl být 
k dispozici pro všechny děti v LEA. Pro jednu absolventku krejčovského kurzu jsme zakoupili šicí 
stroj. Ta nám jej splácí svou krejčovskou službou pro děti ve škole LEA.      
 

fotografie podporovaných osob a 
zaslali je podporovatelům. Žel, 
chybou špatně napsané adresy 
nedorazily vysvědčení a tak 
s tímto číslem zpravodaje 
dostanou podporovatelé 
konkrétních osob vysvědčení dvě.  

Finančně jsme podpořili 
zastřešení domu ředitele. Cena se 
oproti plánu zvedla, protože 
došlo k velkému nárůstu ceny 
dřeva, což je dáno tím, že 
v oblasti Dongobeshe platí nově 
zákaz těžby dřeva. Zaslali jsme 
také celoroční příspěvky na 

Biblické zamyšlení 

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1.Tesalonickým 5:18) 

Bible nás opakovaně vede k vděčnosti. Citovaný text dokonce říká, že vděčnost je Boží vůlí pro naše životy. Vděčnost má být tedy jistým životním 

programem člověka. Jak nám to jde? Když máme možnost nahlédnout do jiných kultur, tak si najednou znovu můžeme uvědomit, že vše, co 

máme, není samozřejmé. Můžeme si znovu uvědomit, že lékařská péče, pestrá strava, bezpečné domovy nebo třeba dosažitelné vzdělání nejsou 

úplně samozřejmé. A tak máme být vděčni. Určitě máme být vděčni našim předkům, máme být vděčni těm, kdo nyní moudře vedou naše 

samosprávy. Ale Bible nás především vede k vděčnosti vůči Tomu, kdo je nad tím vším – vůči Pánu Bohu. On je dárce všech dobrých darů a to jak 

těch, které přijímáme tady na tomto světě, tak především toho, který obdrží na věčnosti všichni, kdo Mu věří. Takže Mu věřme a buďme Mu 

vděčni. 



 

 

  
   

  

 
 

  
 
 

 

 

Probíhá příprava na výjezd letošní výpravy 

(25.6. - 9.7.2014). Letos bude čtyřčlenná 

a povede ji Michal Klus. Účastnit se budou 

také zástupce sboru SCEAV v Návsí a zástupce 

sboru ECAV Košice Terasa. V době našeho 

pobytu (1.7.2014) také přijedou naši dva 

dobrovolníci. Pokud byste byli ochotni 

darovat starší funkční digitální fotoaparát 

nebo laptop, rádi tyto dary předáme 

partnerům. Velmi by nám to pomohlo ve 

vzájemné komunikaci s nimi.  

  

Společně se Slezskou diakonii 

připravujeme výjezd dvou dobrovolníků 

(více níže). Pomáháme s jejich přípravou 

a zajištěním některých praktických 

potřeb. Jsme vděčni za tento další krok 

v naší spolupráci a jsme plni očekávání. 

V investiční oblasti pokračujeme se 

sháněním podpory na dokončení domu 

pro ředitele školy. Nyní je třeba zakoupit 

okna a dveře (cca 51.000 Kč) a dům 

omítnout (cca 56.000 Kč).  

Co nás čeká v tomto čtvrtletí? 

    Děti Afriky               číslo účtu: 2900428976/2010 
    Revoluční 609  variabilní symbol 800 - osobní podpora tanzanských dětí a dalších osob 
    739 61 Třinec  variabilní symbol 810 - podpora tanzanských evangelistů 
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Výběr dobrovolníků 

Ve dnech 11.-12.4.2014 proběhl v Písku, v Beskydské 

Oáze tzv. „Selection Day“ v rámci programu INVYT Slezské 

diakonie (International Voluntary Year in Tanzania-Rok 

mezinárodním dobrovolníkem v Tanzanii). 

Jedná se o společný projekt tří partnerských 

organizací: Slezské diakonie, Farního sboru SCEAV v Třinci 

(Děti Afriky) a organizace v Tanzanii Lea Ministry 

International. 

Do výběrového řízení na pozici dobrovolníků na 

projekt „Volunteering changes lives and community“  ve 

spolupráci s  organizací Lea se přihlásilo celkem 

Dobrovolníkem v Tanzanii 

10 kandidátů. Všech 10 kandidátů splňovalo svým profilem podmínky zúčastnit se 

výběrového víkendu. Všech 10 bylo pozváno, 9 z nich potvrdilo svoji účast a víkendu se 

zúčastnilo. 

Cílem „Selection Day“ bylo vzájemné poznání kandidátů, reflexe nad vlastní 

motivací a očekáváním od dlouhodobé dobrovolné služby v jiném kulturním kontextu, 

sebepoznání v kontextu aktivit, konkrétně v křesťanském prostředí africké komunity.  

Program byl sestaven formou kreativních workshopových jednotek, kdy se kandidáti 

prezentovali sami nebo pracovali ve skupině. Součástí programu byly také individuální 

pohovory vedené v anglickém jazyce a částečně také v jazyce mateřském. 

Pro výběr kandidátů byla stanovena výběrová komise, kterou tvořili zástupci 

spolupracujících organizací. Za Slezskou diakonii paní Janka Adameová a Zuzana 

Hartmannová a za Farní sbor SCEAV v Třinci pan Karel Zientek a Lukáš Szlaur.  

Na pozici dobrovolníků byli vybráni Adam Sabela a Denisa Sochorcová. Jako náhradníci 

byli vybráni Daniel Litvan, Beata Pientoková a Karel Müller. Denisa Sochorcová účast 

v projektu nakonec z důvodu studijního vytížení odmítla. První náhradník Daniel Litvan 

svoji účast na projektu potvrdil. 

V současné době zařizujeme veškeré administrativní záležitosti k přípravě 

dobrovolníků na jejich vycestování. Ve dnech 9.-11.6.2014 se dobrovolníci zúčastní 

předodjezdového semináře vedeného Slezskou diakonií a 30.6.2014 se již vydají na svoji 

vlastní životní dobrovolnou cestu. V místní komunitě budou působit do 1.4.2015. 

 

Zuzana Hartmannová 

 

 

 

 

Dobrovolník musí být ve věku 18-30 let, musí hovořit anglicky, musí mít zkušenosti 

s křesťanskou službou, musí mít ochotu pro službu dětem a v neposlední řadě musí být 

připraven zvládnout dlouhodobý pobyt v cizí kultuře při velmi jiné životní úrovni.   

Více informací o projektu je možno nalézt: www.sdfd.cz 

Požadované dokumenty k přihlášení do výběru dobrovolníků je třeba odeslat do  

23.3.2014. Ti, kdo budou vybráni do užšího kola výběru, budou o tom informováni do 

30.3.2014 a následně budou pozváni na tzv. „Selection Day“, který se uskuteční od 11.4. 

do 12.4.2014. Pokud budete mít jakékoli dotazy, kontaktujte nás nebo přímo vedoucí 

projektu, kterou je za Slezskou diakonii paní Zuzana Hartmannová: 

Připravujeme se na výjezd 

V době od 1.7.2014 do 1.4.2015 se budou dva 
vybraní dobrovolníci (Daniel Litvan a Adam 
Sabela) podílet na pravidelné výuce v mateřské 
a základní škole LEA v Tanzanii. Budou pověřeni 
vedením volnočasových aktivit, organizací 
školních soutěží a budou asistovat šesti 
studentům, kteří mají fyzické a mentální 
postižení. Druhou oblastí služby je místní 
sirotčinec, kde kromě volnočasových aktivit 
budou připravovat žáky na hodiny, pomáhat 
s úklidem, vařením a budou působit během 
nedělní biblické školy. Třetí oblast aktivit je 
místní komunita, kde budou dobrovolníci vést 
workshopy pro dospělé. Zároveň také věříme, že 
budou očima, ušima i rukama projektu Děti 
Afriky a pomohou nám ještě lépe chápat místní 
prostředí a ještě efektivněji sloužit.  
Tento projekt je kofinancován Evropskou komisí, 
konkrétně Výkonnou agenturou pro vzdělávání, 
kulturu a audiovizuální oblast a všemi 
zúčastněnými partnerskými organizacemi. 
V této souvislosti, bychom Vás chtěli poprosit 
o finanční podporu na zakoupení pomůcek pro 
děti a pro krytí dalších nákladů spojených 
s dobrovolnickou službou v místní komunitě. 
Zprávy ze služby dobrovolníků budete moci 
nacházet na blogu http://invyt.wordpress.com. 
Chcete-li službu dobrovolníků podpořit 
finančně, můžete tak učinit v kanceláři Farního 
sboru SCEAV Třinec nebo převodem na účet 
Děti Afriky: 2900428976/2010, var. symbol: 830. 
 

Tento projekt je realizován za finanční podpory      
Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá 
výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory 
Evropské komise a Evropská komise neodpovídá 
za použití informací, jež jsou jeho obsahem. 
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