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RUT SCHREIBEROVA

Je kunuceý žiuot
Živ ot v rozvoj or4ic h zem ích ji zalímal od d ětstv í. Kdy ž n a vyso ké
škole dostala možnost vycestovat do Guineje, neváhala. Tamější
lidé ji uchvátili natolik, že se jim rozhodla pomáhat. Před jede-
nácti lety založila občanské sdružení pro-Gontact a do Afriky
se pravidelně vrací. Přestože tnkrat prodělala malárii, táhne ji to
zase zpátky. A kdo ví,možná napořád. TExT MlcHALAJENDRucHovÁ

co s člověkem udělá malárie?
Záleži, jakrychleseonemocněrltrozpoznáa jak
rychle se nasadí antimalarika. Jájsem poprvé

onemocněla hned v roce 2005.Potlž byla v tom,
že v Africe to ještě vypadalo jako běžná chřip-
ka. Říkala jsem si, že jsem jen unavená zptáce.
Tady mi ale bylo čím dál hůř, přidaly se horečky,
blouznění, halucinace, nevolnost, zvraceni atd.

V nemocnici mi navíc hned neudělali testy na ma-
láii, čimž se léčba ještě protiáhla. Nakonec jsem

skončila na JIP s multiorgánovým selháním.
Přesto jste vycestovala znovu. A znovu
onemocněla,..
Přesně tak. Neodradilo mě to, Problém je, že
na malárii neexisfuje očkovrání. Jsou sice léky, ale
nedoporučuje se je užívat, když jezdite do tropic-
kých oblastí často. Mají mnoho vedlejších účinků.
Naposledy jsem onemocněla před čtyřmi lery tak
si teď dávám pauzu. Potřebuji se dát zdravotně
do pořádku. Nemoc je sice vyhubená, ale můj
organismus znibyl hodně vyčerpaný a stále se
ještě necítím natolik silná, abych se tarn vn,ítila.

Momentálně tedy vše řídím na dálku.
Ted' jste mi nahrála slovní hříčku, Už
jedenáct let jsou hlavní náplní vaší práce
adopce na dálku. Už coby studentka jste
založila občanské sdružení pro-Contakt.
Jak to všechno zaéalo?
Při svém prvním dobrovolnickém pobytu v Africe
jsem poznala stejně nadšené lidi. Když jsme se

seznámili s místní komunitou, neváhali jsme
jimpomahat. Založili jsme občanské sdružení

pro-Contact a rozhodli jsme se mimo jiné zpro-
středkovávat adopci na dálku. Náš projekt umož-
ňuje dětem ve městě Conakry v Guineji získat
vzdéÁni a zdtavotni péči. Je to nejubožejší oblast.

Zdravottli péče je bídná a bez penéz vás neošetří
ani na pohotovosti. A co se t}če vzdělrání, jen ři-
cet procent místních lidí je gramotných. Chceme
docílit toho, aby děti měly možnost vzďélániatim
i šanci najít si práci. Nechceme jim jen sypat pe-

rnze.Lidé nás někdy kritizují a říkají, nedávejte
jim nic, budou na nás závislí. Ale tak to není,
My jim zásadně nedáváme penize, ale motivaci.
Jak se říká, nedávejte rybu, ale naučte lovit ryby.
Dáváme dětem šanci, aby se samy vzdělávaly.
A díky tomu měnily místní prostředí.

Vzpomenete si na první adoptivní dittě?
A kolika z nich jste za těch jedenáct let již
pomohli?
To víte, ževzpominínrt Byl to zážitek,Začinah
jsme s málem, na začátku jsme podporovali jen
pár ďéti. Ale nekladli jsme si velké cíle, neměli
jsme očekávání. Brali jsme vše, jak přicházelo,
Začátky vyžadovaly velké úsilí, ale když to děláte
s radostí a se srdcem, tak problémy nevnímáte.
Postupně se množství nabalovalo a v současnosti
máme v péči 1200 dětí.

Hovoříte v množném'čísle, ale veškerou
zodpovědnost celých jedenáct let táhnetď
jen na sv,ých bedrech. Vy jste zakladatelka
a záoveň jediná zaměstnankyně.
Mám kolem sebe tým dobrovolníků, ale celá zod-
povědnost je na mně. Někdy se mi těžko usíná.

Ztovnateď je to ďožiřjší. Několik adoptivních
rodičů ukončilo podporu, třeba kvůli tomu, že
přišli o práci, ajá teď řeším akutní adopce, 4by
ty děti mohly v září nastoupit do dalšího roční-
ku. Urychleně hledáme nové adoptivní rodiče.
Nejhorší pro dítěje, když dostane naději, přičichne
ke vzdělání a pak mu naději vezmete. Toje pro ně

strašné. Děti mají chuť se učit.
Jaké je ,,vaše" typické dittě?
Rodiče oba negramotní, neumí číst a psát. Otec
je mnohdy bezpráce, matka prodává na trhu, co

ušlje nebo vypěstuje. Jenomže komu to prodá?!

Je tam obrovská nezaměstnanost.Zacslý den
si lrydělá sotva na qýži, kterou odpoledne koupí
a uvaří ji pro celou rodinu. Bývá to jejich jediné
jidlo za celý den. Děti chodí do školy hladové.
I to je důvod, proč mají horší výsledky. Navíc
v rodině nemají mnoho impulzů k učení. Často

musí po školeještě pracovat, třeba prodávají u sil-
nice. Kvůli chudobě se mnohdy poprvé dostanou

do školy až v deseti letech. Když nemajivzďďáni,
nemají šanci najitprácl. Díky gramotrtosti se naučí

organizovat svůj život, plánovat, pečovat o zdravi
svých dětí, uvědomovat si hygienická rizika. V ro-
dině bývá běžně šest až deset dětí. Podle statistik

děti gramotných matek mají větší naději na přežití.
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Co by měl udělat zájemce o adopci?
Na našich internetových stránkách www.pro-con-

tact.czmáme nabídku dětí k adoptování. Přímo
přes náš web je možné se elektronicky zaregist-

rovat. Roční příspěvekje 6300 korun. Zdáseto
hodně, ale když to tozložite najednotlive měsíce,

vyjde to na pětistovku, což neni zas tak ve|ký zá-

sah do rozpočtu. Navíc je možné platit také čtvrr
letně či měsíčně. Máme transparentni iĚeí, takže
kažďý vldí, kam jeho příspěvek putuje. Uvítáme
iiednorazové příspěvky, které nám pomůžou pře-

klenout krizovou sifuaci, než se najde další rodič.

z této čás+ky se zap|ati zdtavotní péče, školní
dochíaka, pomůcky a částje určena na provoz

organizace a na cestu koordinátoru do Guineje.

Mráme i několik adoptivních rodičů, ktďí s námi
spolupracují od samého začátku. Něktefi z nich si
přibrali i další dítě.

Navštěvují se vzájemně?
Občas rodiče j ezdi do Afriky. Ale je to náročná

výprava, už kvůli všem očkováním. Děti sem

nejezdi. Byl by to pro ně kulturní šok a cítily by

se tady ztracené. Ale rodiče s dětmi jsou v pravi
delném kontaktu. Posílají si dopisy, drobné dárky,

děti posílají rodičům vysvědčení, fotky.

Jak vypadá vaše africká mise?
Do Guineje jezdíme dvakrát ročně, většinou

v květnu a v listopadu. Ale přípravy probíhají

v podstatě celý rok, vyžadují spoustu otganizace.

V Africe máme tým koordinátoru, s kterymi
jsme neustále ve spojení. Ti během roku dětem

kontrolují docházku, pomůcky atd. My íam jez-

díme na supervize, na měsíční pobyt, při kterém

zkontrolujeme každé jednotlivé dítě, předáváme

balíčky od adoptivních rodičů, vybíráme mate-

riály, dopisy, vysvědčení, potvrzení o dochazce.

Podporujeme asi patnáct škol, část znich je

ve vnitrozemí vzďálenémšest set kilometru, což
je šílená cesta, která trvájeden a půl dne, Děti na-

vštěvujeme i v rodinách, natáčíme videa a řešíme

akutní problémy. Rozhodně to není dovolená.

Kde tam bydlíte?
Bydlela jsem u místních koordinátorů. Nechtěla
jsem se izolovat v hotelu, ale chtělajsem pro-

niknout co nejblíže do života místních lidí. Mají
těžké podmínky, malé domy, bez elekřiny, není

zde tekoucí voda, splachovacizáchod. Děti spí

nazeminebo na jednoduché matraci. Je tam velké

dusno, osmdesátiprocentní vlhkost, takže si připa-

dáte neustiále jako v sauně. Však jsem tam jezdila

s kufrém plným dárků, ale pro sebejsem si přiba-

lilajen dvoje hadrové šaty a ťapky. Jinak se tam

nedá vydržet. To bylo také asijediné, co se mi
líbilo při návrafu. Když vystoupíte v Praze na leti-

šti, je to, jako kdybyste se dostali z dusné deky.

Co vám na Africe nejvíc líbí?
Všechno. Je to úplnějiný svět. Jájsem si ho tak

zamilovala! Říká se, že když navštívíte Afriku,
tak buď vám padne do oka natolik, že se tam mu-

síte vracet celý život, nebo utečete. Ale když siji
zamilujete, je to láska na cel} život. A to se stalo

mně. Chtěla jsem se tam i odstěhovat, ale zdravi
mi to nedovolilo. Zatim.
Jací jsou místní lidé?
Žijí v mnohem těžších podmínkách, přesto jsou

pokomější, spokojenější, šťastřjší. Sice bojují

o píežiti, nemají co jíst, pít, nemají penize na zdra-

votní péči, ale mají k sobě tak nějak blíž. Hodně
jsem se od nich učila. Člověk tam sicejezdí po-

máhat, ale pomiáhá vlastně i sám sobě. Naučila
jsem se od nich daleko větší pokoře. Nepotřebuji

už tolik věcí. Tam zjistíte, že u nás se máme dob-

ře. Máme se lépe než osmdesát procent lidí, kteří

žijiv rozvojovém světě. Nic nám tady nechybí.

Vzpomenete si na nejsi l něj ší zéĚitek?
Zúčastnila isem se mnoha svateb, pohĎů.

Nejsilnější pro mě asi bylo úmrtí v rodině koor-

dinátora. Lidé tam velmi silně prožívají emoce,

U násje to takové uhlazené, kultivované. Oni dají

průchod emocím. Viděla jsem, jak ze žalu s sebou

házelt na zem, ívah, bylo to šílené, ale očistné.

Dostali tu bolest ze sebe pryč.

Při návratu asi musíte prožívat kulturní šok...
.Ie to všechno takové divné. Tam lidé mnohem

vice dňi spolu, jsou pohostinní, komunikativní,
srdeční. Žiii vic komunitrrím životem. Pokaždé
jsem se vracela fyzicky vyčerpaná, ale psychicky
jsem byla odpočatá. Dobíjelo mě to.

Vaše práce, to ale nejsou jen adopce.
Podporujete také sirotčinec a založilijste
i knihovnu Járy Cimrmana.Že by nějahý
cimrmanovshý l,típek?
Knihovna Járy Cimrmana slouží jako vzdélá,

vací centrum azároveiknihovna, kde si děti

mohou půjčovat materiály, knihy ve francouz-

štině. V Českuisme udělali sbírku a odvezli je

do Guineie. Knihovnu jsme pojmenovali podle

Járy Cimrmana, protože panové Smoljak a Svěrák

nám na začákupomohli s benefičním předsta-

vením, Bylo to od nás takové poděkování jim.

Pořádráme tam i různé osvětové aktivity, například

o sexuální výchově, obíizce, o hygieně atd. V bu-

doucnu bychom rádi rozšířili náš e-shop o výrob-

ky, které vyrábějí africké ženy. Mělo by to být

takové fair traide. l
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BĚHů.

ALHASSANEBAH
(chlapec,2O let)
Alhassane žije v Conakry spolu se svý-
mi rodiči a pěti dalšími sourozenci. Celá
rodina je odkázaná na výdělek maminky,
která pracuje jako uklízečka. Otec je bez
práce, protože má amputované obě nohy.
Alhassane chodil zpočátku do veřejné školy
AFRICOF. Pro nedostatek prostředků ale
musel chlapec školu opustit. V této neutě-
šené situaci přišel na pomoc pro-Contact
a našel pro Alhassana adoptivní rodiče.
Chlapec byl přihlášen do soukromé školy
Saint Joseph de Lambandji a poprvé tak
mohl okusit kvalitní vzdělávání. Všechny vě-
domosti nabyté ve škole použilAlhassane
k otevření vlastního obchůdku, kde prodává
příslušenství k telefonům. Díky pověsti
seriózního a odvážného studenia, který

se sám vypracoval, má mnoho zákazníků
a obchod prosperuje. Výdělek Alhassanovi
umožňuje pokračovat ve studiu, Letos bude
skládat maturitní zkoušky a již střádá plány
na studium sociologie na vysoké škole.
Vzdělání mu otevřelo dveře k novým mož-
nostem a umožnilo mu žít podstatně hod-
notnějšíživot.

TIKOYAYE KOUROUMA
(dívka, l5let)
Před tím, než byla Tiko přijata do programu
pro-Contact, prodávala ve městě Conakry
ryby, aby tak přispěla do rodinného rozpoč-
tu. Celá patnáctičlenná rodina tehdy bydlela
na staveništi, Otec bez práce, maminka
prodávala koření. Kvůli velké chudobě rodi-
če vůbec nepomýšleli na vzdělání své dce-
ry. Dívka v prosinci roku 2005 byla adop-

tována a ve svých 6 |etech mohla poprvé
nastoupit do mateřské školy. Dnes chodí
Tiko do šesté třídy. Umí číst, psát, počítat
arozumíírancouzsky.

MOUSSACAMARA
(chlapec, 19 let)
Moussa žije s maminkou Kanny Camara
a svými třemi bratry v Conakry. Otec už
dávno rodinu opustil, takže se mamin-
ka musí starat sama o čtyři chlapce. Je
negramotná a nezaměstnaná. Když bylo
Moussovi osm let, přimluvila se za chlapce
u ředitele nedaleké školy, aby ho přijal.

Slíbila, že školné bude platit v malých
splátkách. Postupem času ale dluhy
za školné narůstaly, Moussu mnohdy ani
nevpustili do školy, zameškal spoustu ho-
din a ztratil motivaci. V dubnu roku 2007 se
našli adoptivní rodiče a s jejich podporou
zvládl Moussa bez problému dokončit
základní školu, získaltím atestaci Brevet
d'Étude du Premier Cycle (BEPC)a byl
přijat na středníškolu. Ve školním roce
2013/2014 se stal nejlepším žákem ve třídě.
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