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O smyslu dobrovolnictví v Tanzánii
Autor: Josef Bada

Úvodem bych chtěl krátce přiblížit, jak 
jsem se k dobrovolnictví v Africe dostal. 
Než jsem začal v minulém roce pracovat 
ve Slezské diakonii v sekci zahraničních 
vztahů, moc jsem toho o Africe a jejích 
problémech nevěděl. Informace z médií 
zahrnují většinou témata hladomoru, 
války, korupce a AIDS. Poté, co jsem začal 
pracovat v oblasti dobrovolnictví a poznal 
jsem blíže program a lidi s organizací Děti 
Afriky u nás a na Slovensku, se můj pohled 
na Afriku a problematiku pomoci hodně 
změnil. Zvláště po setkání s Paulem, ředi-
telem střední školy v Marethadu, jsem se 
na Afriku začal dívat jinýma očima.

I přes všechny problémy, se kterými 
se tam lidé musejí každodenně vyrovná-

vat, jako je nedostatek vody, potravin, 
možnosti vzdělávání, chudoba, nemoci 
a mnoho jiných, je Afrika nejen místem 
hladovějících nebo ozbrojených dětí, ale 
také místem, kde fungují sociální vazby  
a rodina drží opravdu pospolu, kde lidé 
mají čas si sednout a povídat. Tyto věci 
nám například v současné moderní době 
často unikají.

Myslím si, že je důležité, abychom lidem 
v Africe pomáhali nejen finančně a mate-
riálně, ale abychom jim také ukázali cestu, 
která jim v budoucnu pomůže vyrovnat 
se s obtížemi samostatněji. Tato cesta se 
primárně pojí s výchovou a vzděláváním  
a to je jeden z hlavních smyslů dobrovolnic-
kých aktivit, které se snažíme v Tanzánii 

Žáci jsou po prázdninách zpět ve škole
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realizovat. Cílem našeho programu je dát 
dobrovolníkům prostor pro vlastní růst  
a učení a zároveň zlepšit kvalitu života lidí  
v místní komunitě a škole. Jejich práce je 
založena na respektu k lidem v dané loka-
litě, kteří nejlépe znají svoji situaci, potřeby 
a možnosti pro dosažení cílů, které si sami 
zvolili.

Každého člověka potká v životě období, 
kdy ho osloví pomoc druhým a umožňu-
je mu otevřít novou životní cestu. Ale 
ne každý člověk si tuto chvíli uvědomí  
a využije. To je role dobrovolnických pro-
gramů, jejichž jsme součástí. Náš program 
INVYT je zkratka anglického názvu „Rok 
mezinárodním dobrovolníkem v Tanzánii - 
International Voluntary Year in Tanzania.“ 
Slezská diakonie koordinuje vysílání dobro-

volníků od roku 2014. Dobrovolníci v rámci 
INVYT působí v Tanzánii 8 měsíců. Jedná se 
o dlouhodobý program, kterého se mohou 
účastnit mladí lidé ve věku 20-32 let z České 
republiky a Slovenska. V této chvíli probí-
hají přípravy na čtvrtou generaci působení 
našich dobrovolníků v Tanzánii – INVYT4. 
Zároveň na místě působí naše zkušená dob-
rovolnice Sylvie v rámci programu INVYT+, 
jejíž činnost je velkou pomocí pro místní lidi  
i pro program Děti Afriky.

Africké přísloví říká: „Jestli chceš krá-
čet rychle, kráčej sám, ale když chceš dojít  
daleko, kráčej s druhými.“

Josef Bada, Slezská Diakonie, 
program INVYT/INVYT+

Martin Tango pôvodne založil LEA 
Ministry v roku 2005 ako škôlku pre desať 
detí z problematických a sociálne slabých 
rodín. Jeho vízia však bola postupom 
času vybudovať plnohodnotnú základnú 
školu. Odvtedy prešlo už trinásť rokov  
a v súčasnosti LEA Ministry poskytuje 
nie len predškolské ale aj vysoko kvalitné 
základné vzdelanie pre viac ako 550 detí.  
V tomto roku vyšle LEA do sveta už dokonca 
svojich tretích absolventov.

Tým, že škola rastie, vyvíja sa, a to nie len 
kvantitatívne ale aj kvalitatívne, stáva sa 
atraktívna pre mnoho rodín aj za hranicami 
Dongobeshu. Jedným z miest, odkiaľ do 
našej školy prúdi čoraz väčší počet žiakov 
je aj dedina menom Haydom. A keďže tento 
počet každoročne narastá aj z dôvodu, že 
v Haydom nie je kvalitná základná škola, 

Martin sa rozhodol, že tento rok tam jednu 
založí.

Toto jeho rozhodnutie má dve hlavné 
dôvody. Prvým z nich je, ako už bolo 
spomenuté vyššie, aby aj deti v Haydom 
mohli navštevovať výberovú základnú školy 
s vyučovaním v anglickom jazyku. Keďže  
v LEA je dlhodobo vysoký počet študentov, 
ktorí bývajú v hosteli s obmedzenou 
kapacitou, Martin zároveň plánuje presunúť 
žiakov pochádzajúcich z Haydom naspäť 
domov. Práve z týchto príčin sa od januára 
2018 založila v Haydom pobočka LEA 
Ministry. Do budúcna by sa však mala 
zmeniť na samostatnú základnú školu.

Momentálne sa škola nachádza  
v prenajatých priestoroch nedeľnej škôl-
ky luteránskej cirkvi neďaleko luteránskej 

LEA Ministry rastie
Autor: Silvia Žiaková
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nemocnice. V piatich triedach tam doko-
py študuje 68 detí, a to od predškolského 
po štvrtý ročník. O výuku sa starajú šty-
ria učitelia a tri učiteľky, pričom niektorí  
z nich zastávajú funkcie menežéra, zástupcu 
riaditeľa či akademika.

Víziou však nie je si priestory donekonečna 
prenajímať. Práve preto sa Martin spojil 
s riaditeľom nemocnice v Haydom, ktorý 
už koncom roku 2017 zafinancoval kúpu 

pozemku pre novú školu. Jeho dohoda  
s Martinom je taká, že zatiaľ čo on bude 
školu financovať, Martin poskytne škole 
svoje know-how, menežment a učiteľov. 
Pozemok má 9 akrov, nachádza sa mimo 
centra dediny a v súčasnosti na ňom už 
prebieha výstavba nových tried. Do roku 
by sa deti z prenajatých priestorov mali 
presunúť práve tam. A my dúfame, že Pán 
Boh túto víziu požehná tak, ako doteraz celé 
LEA Ministry.

„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé 
modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte  
své starosti Bohu.“

Velmi často jsme pohlceni každodenním 
shonem. Pracujeme, staráme se o děti, 
chodíme do kostela, setkáváme se s přáte-
li. A potom člověk díky Bohu může jet na 
dovolenou, jako jsme jeli my. A shon skon-
čí a člověk má čas na sebe, své nejbližší  
a hlavně Boha. A já si celou dovolenou při-
pomínala verš uvedený výše. Narazila jsem 
totiž u sebe na problém...na strach z létá-
ní. Byla jsem v Anglii i Africe, letěla jsem  
20 hodin do Austrálie, ale nikdy jsem ne-

Biblické zamyšlení 
Autor: Kateřina Mlynek

cítila takový strach jako teď. Možná je to 
tím, že teď jsem máma a podruhé těhotná 
a přišlo mi, že mohu strašně moc ztra-
tit. Milovaného muže, děti, budoucnost.  
A v tom mě to zasáhlo...přece nikdy nevím, 
kdy to mohu ztratit, kdy nás Pán povolá. To 
se stejně tak mohu bát přejít ulici. A takhle 
žít nechci. A tak nastal čas to vyznávat a se 
strachem bojovat. Věřte mi, že jsem zdaleka 
nezvítězila a uprotřed letu při turbulenci ve 
mně byla maličká dušička, ale věděla jsem, 
že chci důvěřovat Bohu a ne svému strachu,  
a proto jsem bojovala a bojovat budu a budu 
si připomínat pořád dokola Netrapte se žád-
nou starostí.... 

Stavba nové školy v Haydom
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V pátek 27. dubna odjíždí do Tanzánie 
šestičlenná výprava pod vedením pastora 
Michala Kluse. V plánu je účast a služba na 
bohoslužebných shromážděních na devíti 
různých místech. Chceme také navštívit sedm 
škol a vést seminář pro učitele. Naší cesty se 
účastní rovněž kameraman, který připravuje 
dokument o smysluplnosti podpory studia 
afrických dětí. Dokument se bude jmenovat 
Cesta štědrosti. Propagační video k tomuto 
dokumentu můžete zhlédnout na youtube 
kanálu Děti Afriky. Kromě dokumentu 
chceme také natočit několik videoklipů 
k nahraným písním pěveckého sboru  
z Dongobeshe. Cílem je samozřejmě také jistá 
supervize míst, kde působíme, povzbuzení 
spolupracovníků včetně naší dobrovolnice 
Silvie. Budeme moc vděčni za vaše modlitby. 
Návrat je plánován na 8. května.
• • •
V rámci projektu Děti Afriky teď podporuje-
me 214 osob. Většinou jde o děti, ale je zde  
i několik dospělých, kteří si doplňují vzdělá-
ní, či několik evangelistů, které podporujeme  
v jejich službě. Ve škole LEA se v současnosti 
staví dvě nové třídy, u kterých budou také 
dva kabinety. Když píšu tyto řádky, je dokon-
čena hrubá stavba a budova je pod střechou. 
Nyní se osazují okenní rámy a zárubně  
a připravujeme se na omítky. Místní by rádi 
budovu dokončili počátkem května. Jsme 
vděčni, že místní si už hradí 50% nákladů  
z vlastních zdrojů.

Aktuality

• • •
Na začátku letošního období deštú bylo  
v naší oblasti Tanzánie sucho a pršelo jen 
málo, takže zemědělci přišli o část úrody. 
Díky Pánu Bohu však v druhé části období 
dešťů pršelo vydatně, a tak ti, kdo zaseli 
později, vyhlížejí dobrou úrodu.
• • •
Sponzorovali jsme speciální kurz pro dva 
učitele z LEA školy. Jde o týdenní kurz pro 
učitele pořádaný křesťanskou organizací 
Joshua Foundation, která sídlí v tanzanské 
Arushi. Chceme takto podporovat vzdělává-
ní učitelů naší školy.
• • •
Záleží nám také na motivování učitelů  
a zlepšování vztahů v učitelském sboru. Pro-
to jsme opět na květen připravili pro učitele 
poznávací výlet do národního parku. Část 
učitelů se už tohoto výletu účastnila loni. 
Letos jej připravujeme pro ty ostatní.
• • •
Jdeme s dobou a projekt Děti Afriky najdete 
i na Instagramu! Sledovat můžete novinky  
z projektu Děti Afriky, školy LEA v Dongo-
beshi, ze života místních dětí, našich přátel  
i dobrovolníků. #detiafriky #dongobesh 
#tanzania
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