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Akce v Kyrgyzstánu 

Cesty do dětských domovů, květen a červen 2011 

V květnu a červnu odletěly tři pracovnice NF Alterra navštívit dětské domovy v 
Kyrgyzstánu. Jednalo se o dvě na sebe navazující cesty, jejichž cílem bylo navázat 
bližší kontakty, podrobně zmapovat skutečné potřeby dětských domovů a zajistit 
podmínky efektivní spolupráce. 

V květnu 2011 odlétala Barbora Nováková. Letenka i veškeré náklady na cestu byly 
hrazené ze soukromých zdrojů. Při své návštěvě se seznámila s dokumentací 
dětských domovů, zúčastnila se schůzek se zaměstnanci ministerstva školství a 
kromě dalších setkání byla plánovaná i schůzka s Širin Aitmatovou, vnučkou 
známého spisovatele Čingize Ajtmatova, která se aktivně věnuje humanitární práci a 
adopcím osiřelých dětí. Barbora Nováková navštívila také dětské domovy poblíž 
jezera Issyk-Kul a dětský domov v Narynu. 

Na její cestu navázal v červnu odlet Václavy Přistoupilové a Jany Krčilové. Jedna 
letenka byla financována z projektu ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou 
v Praze, druhá včetně veškerých nákladů na cestu si opět hradila pracovnice Alterry 
sama. Jejich úkolem a zároveň také cílem jejich cesty bylo pokračovat v druhém kole 
jednání s úřady i dětskými domovy podle potřeb, které vyplynou z prvního kola 
schůzek. Kromě toho navštívily dětský domov v Belovodsku a v Biškeku. 

Během obou cest pracovnice Alterry pořizovaly fotodokumentaci i video záznamy, 
které byly spolu s dokumentací zveřejněny na 3. benefičním koncertu na podzim 
2011. 
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Projekt "Vybavujeme domov dětem" 

Výchozí situace: 

Projekt se týká tří dětských domovů v Kyrgyzstánu. Životní podmínky v dětských 
domovech v Kyrgyzstánu obecně jsou velmi špatné, ne všechny z umístěných dětí 
jsou sirotci. Mnohé z nich mají dokonce oba rodiče, avšak v důsledku sociálních 
poměrů dané rodiny s nimi nežijí (nejčastějšími důvody jsou alkoholismus, zdravotní 
problémy, práce v zahraničí atd). Do většiny dětských domovů nebyly investovány 
žádné peníze od dob, kdy byly budovy za Sovětské éry vystavěny. Ředitelé se 
potýkají s budovami i vybavením v havarijním stavu a zastaralém stavu. Chybí 
peníze na základní potřeby dětí. Stát přispívá částkou přibližně 22 korun denně 
najedno dítě. 

Projekt „Vybavujeme domov dětem je dlouhodobý a probíhá ve spolupráci s 
Ministerstvem školství Kyrgyzstánu. 

Etapy projektu: 

1. 

Získání okamžité dostupné pomoci formou finančního příspěvku či věcných darů. Z 
vybraných peněz budou zakoupeny potřeby pro dětské domovy přímo v Kyrgyzstánu. 
Je to způsob jak uspořit za dopravu věcí a také jak podpořit místní obchodníky. Na 
koupi a umístění věcí v Kyrgyzstánu bude dohlížet pověřenec Alterry v součinnosti s 
Dr. Maratem Djanbajevem – pracovníkem Nadace SOROS (Nadace Open Society 
Fund). 

 2. 

Poskytnutí konkrétní hmotné pomoci zakoupením potřebných věcí v ČR. Tyto věci 
budou dopraveny do Kyrgyzstánu po železnici. Zde bude na jejich rozmístění opět 
dohlížet pověřenec Alterry v součinnosti s Maratem Djanbajevem ze SOROS. 
Veškerá činnost bude dokumentována a monitorována, sponzorům budou emailem 
předávány pravidelné zprávy o postupu projektu. 

3. 

Dlouhodobá podpora navazuje na první pomoc a umožňuje sledovat vývoj v 
jednotlivých dětských domovech. 

Cíle projektu: 

Našim cílem je podporovat vzdělání dětí a tím jim umožnit uplatnění v životě po 
opuštění ústavu. Našim cílem je podporovat samostatnost jednotlivých dětských 
domovů ve smyslu samozásobování potravinami a vybavením, které je možné 
pořizovat svépomocí. Třetím cílem je hmotná podpora a zajištění každodenních 
potřeb. 

Vybrané dětské domovy: 
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1. Státní speciální všeobecně vzdělávací škola a internát pro hluché děti - Biškek 

Poslední námi navštívený dětský domov byl přímo v Biškeku. Jedná se o školu a 
internát pro děti se zrakovými vadami a nevidomé. Tento dětský domov byl založen 
již v roce 1930 pro 9 studentů. Nyní tu žije a učí se 280 dětí z celého Kyrgyzstánu. 

(V roce 1995 byla v Ošské oblasti otevřená druhá škola pro děti se zrakovými 
vadami.) Většina dětí zde žije celoročně – vzhledem k velké vzdálenosti od domova. 
Některé děti se sem dostávají po úrazu, u mnohých jsou kromě hluchoty přítomny 
další 2-3 defekty. Některé děti pocházejí ze sociálně slabých či neúplných rodin a 
většina dětí žije v ústavu celoročně - jejich rodiče nemají možnost je brát domů. Proto 
by bylo potřeba jim zajistit vybavení pro normální život. Vyučuje se v ruském jazyce. 
V celém Kyrgyzstánu působí pouze dva speciální pedagogové – jedním z nich paní 
ředitelka tohoto domova Kalima Amanovna Ursetova. Na pozici ředitele je již od roku 
1992. Je člověk na svém místě. Do tohoto dětského domova je především třeba 
především pomůcek na psaní brailovým písmem - speciální papír, tabulky i bodce. 
Pani ředitelka říká: „Potřebujeme jen prostředky k tomu, abychom mohli být 
soběstační. Snažíme se studovat a čerpat ze zahraničních zkušeností. Pokud máme 
z čeho vše si uděláme sami – i učebnice a sešity. Ale je to těžké když nemáme ani 
papír.“ Vzhledem k tomu, že si sami vyrábějí veškeré učebnice potřebují tiskárnu na 
brailovo písmo. Pro vzdělávání nevidomých jsou také nezbytně nutné počítače.  

2. Dětský domov ve Vojenoantonovce na předměstí Biškeku. 

Zdejší ředitel Askar Masylov je ve své pozici již od roku 1993 a je vidět, že svou práci 
vykonává dobře. V domově v současné době žije 118 dětí. Na dotaz po potřebách 
pomocí říká Askar Masylov: „ Je toho mnoho co potřebujeme. Zimní oblečení, boty, 
deky. Ale to nám nedávejte. Přivezete takové věci, budeme mít radost, za rok ale ani 
nebudeme vědět, že jsme něco dostali. Pokud nám opravdu chcete pomoct, pomozte 
nám postavit skleník – abychom mohli pěstovat rajčata pro děti. To nám opravdu 
pomůže, když si budeme moci zajistit svépomocí další potraviny. Také bychom 
potřebovali pomoc s vybudováním ubytovny pro děti, které již v domově nemohou 
být, nemají však kam odejít.“ 

3. Dětský domov v Krasnoj Riječke 

Tento domov se nachází na severu Kyrgystánu, asi 30km od Biškeku. V tomto 
domově se nachází 140 dětí. Jsou to děti, které jsou nemocné. Některé mají 
genetické vady, jiné trpí těžkou anemií. Jejich mentální vývoj je opožděný. Čtyřicet 
dětí je úplnými sirotky, ostatní mají vzdálené příbuzné, ke kterým jezdí v létě na 
prázdniny. Trvale se ale o ně příbuzní nemohou starat, neboť sami žijí ve velké 
chudobě. Děti, i přes své zdravotní omezení, dokáží pomáhat. Uklízí, pomáhají v 
kuchyni. Jak paní ředitelka, tak i ostatní vychovatelé se snaží pomoci zařadit děti v 
dospělosti do pracovního procesu, zařadit je do společnosti, tak, aby byly 
soběstačné. Ve škole se učí všechny první pomoc, děvčata se učí šít a chlapci vyrábí 
v truhlářské dílně stolky, židličky a jednoduché věci denní potřeby. Pro ubytování 
mladších dětí do 10 let, získala paní ředitelka grant a nyní se zde staví budova, kde 
si tyto děti budou mít kde hrát, budou se učit v příjemném prostředí a spát v teplé a 
suché budově. Starší děvčata do 15 let však žijí ve studené budově, kde špatně 
funguje topení a všudypřítomná vlhkost narušuje zdi a podlahy, které místy i chybí. 
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Byla by zapotřebí nová elektroinstalace a také koupelna, či spíše jen sprchový kout je 
silně nevyhovující pro dospívající dívky.  Vybavení dílen je zastaralé a dost často je 
už neopravitelné. Proto bychom chtěli podpořit vybavení těchto dílen, případně 
vybavení školních tříd novými lavicemi. Také budova, kde je sklad prádla je v 
zoufalém stavu.  

Obsah projektu: 

1. Kompenzační pomůcky pro handicapované děti - pomůcky pro psaní brailovým 
písmem, počítače, tiskárna na brailovo písmo. 

2. Rekonstrukce budov, hřišť a přilehlých pozemků - výstavba skleníku a ubytovny 
pro starší děti v dětském domově ve Vojenoantonovce. 

3. Konkrétní hmotná pomoc - oblečení, obuv, přikrývky. 

4. Školení a podpora personálu – stáž v ČR pro pedagogy pracující s 
handicapovanými dětmi 

5. Vybavení dílen pro chlapce a děvčata  – nákup šicích strojů, nářadí do truhlářské 
dílny v dětském domově pro postižené děti sirotky v Krasnoj Riečke 

Veřejná sbírka 

Byla vyhlášena dlouhodobá finanční sbírka ( č.ú.: 21 221 48 379/0800), hledání a 
oslovování podnikatelů a odborníků, kteří by pomohli vlastní prací (např. vypracování 
projektu), hmotnou pomocí (např. zřízení kotelny, sanitární vybavení), finanční 
pomoc. 
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Akce v České republice 

Třetí koncert na pomoc dětským domovům v Kyrgyzstánu 

Na konci roku 2011 byl uspořádán v pořadí již třetí koncert na pomoc dětským 
domovům v Kyrgyzstánu. Během večera pracovnice Alterry poskytovaly zájemcům 
informace o aktivitách o. s., o tom co se dosud podařilo i o tom, s čím se 
v současnosti potýkají. Promítaly se fotografie z Kyrgyzstánu, země panenské 
přírody a vlídných lidí. Koncert proběhnul 1.12.2011  v Golem  Clubu ( na adrese Na 
Perštýně 18 Praha 1) díky laskavé podpoře pana Martina Kratochvíla – předsedy 
klubu a zahrál nám na něm Štěpán Rak.  

 

Taneční kurzy v Alterra o.s. 

Od 23. listopadu 2011 do 1. února 2012 probíhal na adrese: Alterra, Jagellonská 1 
taneční kurz s názvem „Persian dance fusion - Tance hedvábné stezky”. Jednalo se 
celkem o 10 lekcí po 60 minutách. Kurz byl určen především neprofesionálům bez 
věkového omezení. 

Tance střední Asie a Persie jsou známé svou ladností a poetičností, v rámci kurzu 
byly kombinovány s prvky dalších orientálních tanců. Taneční hodiny byly určeny 
nejen zájemcům z řad občanů ČR, ale také z řad imigrantů z oblastí centrální Asie. 
Kurz navštěvovalo 5 tanečnic věkového průměru 25 let. 
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Akce v České republice 

 

Čtvrtý a pátý koncert na pomoc dětským domovům v Kyrgyzstánu 

Koncerty proběhly v  pátek 3. února 2012 ve 20 hod. a 26. 4. 2012 opět ve 20 hodin 
již tradičně v Golem klubu. Hlavní vystoupení čtvrtého benefičního koncertu pro nás 
připravili Martin Kratochvíl, Tony Ackerman a Imran Musa Zangi. Při jejich hudbě bylo 
možno pocítit energii jazzové improvizace a střídání něžných, melodických pasáží s 
vysoce energickými, spletitými rytmy. Jejich hudba čerpá z kořenů jejich domovských 
národů (Česká republika, USA, Írán), stejně tak jako z mnoha dalších hudebních 
zdrojů. Je různorodá a jistě oslovila i mnohé návštěvníky.  

K dotvoření správné nálady  přispělo i vystoupení Terezy Štojdlové, která předvedla 
taneční improvizaci Perská růže – inspirovanou perským tancem, dále tanci střední 
Asie ve spojení se současným tancem. 

 

Hlavní hvězdou pátého benefičního koncertu byl kytarista a zpěvák justin Lavache. 
Na obou akcích byly přítomny pracovnice o. s. Alterra, které ochotně podávaly 
informace ohledně současného dění v o. s. i o budoucích plánech a projektech. 

Ukončení veřejné sbírky č. j. S – MHMP / 897385 / 2009 

Vyúčtování veřejné sbírky č. j. S-MHMP/897385/2009: 
Veřejná sbírka byla ukončena dne 18. 6. 2012. Pokladnička byla otevřena 19. 6. 
2012 na úřadě městské části Praha 5.  Vybraná částka z pokladničky čítala 5902,- 
Kč. Tato částka byla vložena na účet 2122148379/0800. 
Účet byl zrušen dne 21. 6. 2012. Celková vybraná částka z účtu veřejné sbírky (po 
vložení peněz z kasičky) činí 9956,-Kč. 

Částka ve výši 9908,-Kč byla využita na zakoupení učebních pomůcek pro dětský 
domov v Krasnoj Riečce: 
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- průmyslového šicího stroje SIRUBA L818F-M1 8610,- Kč, rotačních cívek k 
šicímu stroji 648.- Kč. 

- kompenzačních pomůcek pro Školu pro slepé a hluché děti v Biškeku, 
bodátek k braillově tabulce 650,-Kč. 

V roce 2012 byly přijaty tyto sponzorské dary: 

Pan Duchoň a jeho rodina věnovali dva šicí stroje pro dětský domov v Krásnoj 
Riečce v Kyrgyzstánu. 

 

 

Občanské sdružení nevidomých a slabozrakých "Cesty poznání", zastoupených paní 

Kroulovou, věnovali Alteře o. s. sponzorský dar 3 pichtových psacích strojů, 11 balíků 

papírů na braillovo písmo, 15 bodátek a dalších kompenzačních pomůcek. I tyto 

budou dopraveny do Internátní školy pro nevidomé a slabozraké děti v Biškeku.  

Za dar srdečně děkujeme. 

Pan Volevský věnoval sponzorský dar 8.000Kč a pan Jiří Košovský 1000,- Kč. 

Slečna Tereza Hubáčková s kolegyní při své taneční hodině vybraly na pomůcky pro 

nevidomé děti v Biškeku 1000, - Kč.  

 

Tyto peníze byly uloženy na účet Alterry 204 661 660/0600.  

Využity budou ve prospěch dětského domova a školy pro nevidomé děti v Biškeku.  

Za všechny dary srdečně děkujeme.  

 

Taneční skupina  Alterra – persian & central asian fusion dance 

Na konci roku 2012 byla založena taneční skupina Alterra. Šest tanečnic, které jsou 

jejími členkami, jsou dobrovolnicemi. S radostí předvedou každému zájemci tance 

pocházející z oblastí, kterých se činnost Alterry o. s. dotýká. Věříme, že díky tanci se 

nám podaří zvýšit zájem o tradici a kultury střední Asie. Tanečnice vystupují 

bezplatně, zaměřují se na neziskové festivaly, workshopy apod. Kontakt pro 

objednání vystoupení: alterra@alterra.cz nebo mobil 721 180 871. 

mailto:alterra@alterra.cz
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Média 

Dne 21. 01. 2012 byla zakladatelka Alterry o.s. Barbora Nováková hostem pořadu 
„Stříbrný vítr“ na ČR 2. Záznam si můžete poslechnout na uvedeném odkazu níže: 
http://www.rozhlas.cz/praha/porady/_porad/4730 

 

Náš Facebook 

V roce 2012 jsme založili novou stránku Alterra o.s. na sociální síti Facebook, kde 

mohou zájemci sledovat aktuální dění v Alterra o. s., prohlédnout si fotografie či 

přečíst zajímavé články: 

http://www.facebook.com/pages/Alterra/335221429843611. 

Původní stránka, která již nebyla aktivní, byla zrušena. Těšíme se na vaši návštěvu a 

komentáře i v roce 2013! 

http://www.rozhlas.cz/praha/porady/_porad/4730
http://www.facebook.com/pages/Alterra/335221429843611

