Poďme spolu slúžiť do Tanzánie!
po ôsmich mesiacoch neskončí. Nielenže mi to
neustále šepkalo moje srdce, potvrdzovala mi
to aj spätná väzba od okolia a samotného
riaditeľa školy LEA Martina Tanga. A tak som
túto túžbu zotrvať v Dongobeshi a naďalej
slúžiť v škole LEA neustále zahŕňala do svojich
modlitieb.

Tieto riadky píšem ako dobrovoľníčka, ktorá
prežila osem mesiacov v Tanzánii a ktorej sa
červená africká hlina dostala hlboko pod kožu.
Počas môjho pôsobenia v programe INVYT
(International voluntary year in Tanzania) mi
základná škola LEA doslova prirástla k srdcu,
stala som sa sestrou viac než päťsto deťom
a Dongobesh nazývam svojím druhým
domovom.

Po dôsledných diskusiách s projektom Děti
Afriky, Slezskou diakoniou a samozrejme
školou LEA, mi nakoniec bolo ponúknuté
miesto dobrovoľníčky v programe INVYT+.
Tento program je určený práve ľuďom, ktorí
už majú skúsenosti so službou v Dongobeshi,
čím môžu značne prispieť k efektívnosti
a udržateľnosti celého projektu. Na viac,
všetky strany projektu sa zhodli na potrebe
pracovníka, ktorý sa v škole LEA, na rozdiel od
dobrovoľníkov programu INVYT, bude venovať
strategickejším otázkam.

Už po niekoľkých týždňoch svojej služby som
cítila, že moja úloha sa v Dongobeshi

Čo bude mojou úlohou?
1. Zamerať sa na praktickú stránku výuky, vytvoriť plány pre praktické vyučovanie vybraných
predmetov a byť nápomocná učiteľom pri zháňaní a využívaní praktických vyučovacích pomôcok.
2. Vytvoriť nové a koordinovať už existujúce voľno časové aktivity pre deti, ktoré napomôžu k rozvoju
ich talentov, kreativity a individuality.
3. Stať sa kontaktnou osobou medzi projektom Děti Afriky a školou LEA, čo skvalitní komunikáciu
medzi oboma stranami a prispeje k celkovej efektívnosti projektu.
4. Stať sa mentorom pre nasledujúcich INVYT dobrovoľníkov, pomáhať im s ich integráciou
a pochopením fungovania školy LEA.

Okrem toho budem neustále v priamom kontakte s deťmi v škole LEA ako aj mimo nej, pretože
práve im je celá moja služba zasvätená.

Doba môjho pôsobenia v INVYT+ bola stanovená na 14 mesiacov a to konkrétne od júla 2017 do
augusta 2018.
Celkové mesačné výdaje na službu spolu s osobnými nákladmi predstavujú 12 800 Kč a teda
179 200 Kč na celých 14 mesiacov.

Ja sama túto službu nevnímam ako službu jedného človeka. Moje ďalšie pôsobenie v škole LEA je
možné aj vďaka doterajšej práci samotnej školy, práci českých strán projektu (Děti Afriky a Slezská
diakonia) a samozrejme nesmierne prínosnej službe všetkých predošlých dobrovoľníkov. Zároveň
cítim, že moje budúca služba v Dongobeshi sa môže stať službou celej skupiny modlitebných
a finančných podporovateľov. Práve preto Vás chcem pozvať k našej spoločnej 14 mesačnej službe
v škole LEA.

Ako sa môžete stať súčasťou služby?
1. Môžete mňa ako aj celý projekt podporiť svojimi modlitbami a stať sa tak modlitebným
partnerom.
2. Môžete mňa ako aj celý projekt podporiť jednorazovým finančným darom a stať sa tak finančným
partnerom.
3. Môžete mňa ako a celý projekt podporiť pravidelným finančným darom po dobu 14 mesiacov
a stať sa tak finančným partnerom.
Pokiaľ ste sa rozhodli projekt akokoľvek podporiť (modlitebne alebo finančne) alebo by ste chceli
dostávať pravidelné informácie, kontaktujte ma prosím na moju emailovú adresu:
silviaziak@seznam.cz. Finančnú podporu môžete odosielať ihneď a o 14 mesiacov ju ukončiť. Môj
návrat do Dongobeshu prebehne ak bude prisľúbených 70% celkovej čiastky a teda aspoň 8 960 Kč
mesačne.
Za Vašu podporu som Vám nesmierne vďačná a zároveň šťastná, že táto moja služba sa takýmto
spôsobom môže stať aj tou Vašou. Ďakujem, že do toho ideme spolu!
Kto som?

Kontakt
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 2900428976/2010 | VS: 820 | SS: 016
Správa pre príjemcu: podpora jednorazová/pravidelná
IBAN: CZ2320100000002900428976
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117
21 Praha 1
Email: silviaziak@seznam.cz
Mobil: +420 775 412 248

Volám sa Silvia Žiaková, pochádzam z Košíc no
už od svojich 18 rokov žijem v Prahe.
Vyštudovala som Vysokú školu ekonomickú v
Prahe a následne som dva a pol roka
pracovala v oblasti marketingu. S projektom
Děti Afriky som sa stretla zhruba pred tromi
rokmi a bez váhania som sa do neho zapojila
ako sponzor niekoľkých detí. Moja účasť v
projekte však pokračovala ďalej. Do Tanzánie
ma po prvý krát povolal Pán v roku 2015, keď
som sa zúčastnila krátkodobého pobytu pre
sponzorov. Po druhý krát som sa do Tanzánie
vybrala už ako INVYT dobrovoľník a to
konkrétne na 8 mesiacov. Tanzánia ma
naučila, že služba nemusí byť vždy o veľkých
veciach. Služba je každodenný prejav lásky
voči našim blížnym. Niekedy stačí, ak človek
daruje úsmev a objatie dieťaťu, ktoré vyrastalo
bez rodičov alebo mu kúpi jeho prvé farbičky.
Viac informácii o projekte Děti Afriky a škole LEA nájdete na:
www.detiafriky.cz
Viac informácii o mojom osem mesačnom pôsobení v projekte
INVYT nájdete na: www.invytblog.wordpress.com

