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AKCE V ČESKÉ REPUBLICE 

Propagace 

Taneční skupina Alterra –persian & central asian fusion dance 
 

Alterra o.s.a nadační fond má i tanečnice, které rády podpoří dobrou věc půvabným 

tancem. Poprvé dne 25. 5. 2013 tanečnice vystoupily na Refufestu, který vytváří 

prostor pro setkání lidí ze všech koutů světa. 

Na podzim roku 2013 účinkovala taneční skupina na festivalu Lacus Mortis. Festival 

probíhá každoročně začátkem podzimu na letní scéně pražského Vyšehradu. Jeho 

náplní je autorské čtení, poesie či próza, visuální umění (fotografie, obrazy, sochy), 

písničkářství, divadlo a kabaret. 

Tanečnice vystupují bezplatně, zaměřují se na neziskové festivaly, workshopy apod. 

Kontakt pro objednání vystoupení: alterra@alterra.cz nebo mobil 721180871. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali vypravit zásilku do dětského domova v Krasnoj Riječce a  

  

mailto:alterra@alterra.cz
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Veletrh neziskových organizací - NGO market 

V pátek 3. května 2013 jsme se zúčastnili již 13. NGO marketu, který se konal 

v Národní technické knihovně v Praze. Společně se zástupcem nadačního fondu a 

spřátelenou organizací Adygine jsme sdíleli jeden stánek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý lokální projekt Ministerstva zahraničních věcí 

V rámci grantu MZV se Alteře podařilo získat finanční prostředky na přepravu 

vzdělávacích pomůcek do dětských domovů.  

Název projektu Podpora  vzdělávání v dětských domovech a internátních 

školách pro handicapované děti v Kyrgyzstánu 

Realizátor Ministerstvo školství Kyrgyzstánu s podporou NF Alterra 

Čerpáno 279 620 Kč 
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V rámci projektu byla hrazena doprava a tiskárna pro nevidomé s příslušenstvím. 

Ostatní vybavení bylo pořízeno v ČR v rámci sponzorských darů NF Alterra. Jednalo 

se o speciální psací stroje a papír pro tisk v Braillově písmu pro školu pro nevidomé a 

slabozraké v Biškeku a 3 šicí stroje a drobný materiál pro školu pro sirotky a 

mentálně postižené děti v Krasnoj Riečke. Další vybavení pro školy (školní tabule, 

drobný kancelářský materiál a látky pro šicí dílnu) bylo pořízeno přímo v Biškeku. 

AKCE V ZAHRANIČÍ 

Setkání se zástupci USAID v Kyrgyzstánu 

V červenci 2013 jsme se opět vydali do Kyrgyzstánu, kde jsme se setkali 

se zajímavými lidmi, mimo jiné i s paní Valerií Potockou, koordinátorkou rozvoje 

praktických dovedností dětí v dětských domovech programu Mezinárodního 

mládežnického fondu USAID. Kromě práce v dětských domovech, jsme zkoumali 

další možnosti adresné pomoci dětem, které žijí v těžké nouzi.  

Navazování kontaktů v Tádžikistánu 

V srpnu 2013 jsme se vydali z jihokyrgyzského města Osh do tádžického Chorogu 

po věhlasné M41 – tzv. Pamir Highway oblastí Horského Badachšánu s delším 

zastavením v malém Pamíru. Ve vesničce Bachor jsme se setkali se zástupci 

turistické organizace PECTA (viz http://www.pecta.tj/ ), která se snaží podporovat 

udržitelný cestovní ruch 

a zapojovat tak místní 

obyvatele do ubytování 

turistů včetně poskytnutí 

průvodcovských služeb 

v tamějších horách. Do 

budoucna bychom rádi 

s touto organizací 

navázali bližší spolupráci 

a byli jim nápomocni 

v propagaci jejich činnosti. 

 

http://www.pecta.tj/
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Předání pomoci do dětských domovů v Kyrgyzstánu 

Projekt byl realizován ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí (viz Malý 

lokální project MZV), organizací Adygine a díky sponzorským darům. S vyřízením 

celních a administrativních formalit pomáhal místní Rotary Club, který se stal 

partnerem projektu. Tato organizace nakonec zaplatila clo v plné výši ze svých 

prostředků a pomohla tak spolufinancovat projekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 18. 10. 2013 bylo provedeno slavnostní předání vybavení do obou škol. Předání 

se zúčastnil zástupce obou realizátorů pan Michal Černý (organizace Adygine) a pan 

František Trojáček (zástupce ZÚ Astana).  

Byly prověřeny podmínky využití vybavení a bylo konstatováno, že školy zaručí jejich 

efektivní využití a dlouhodobou udržitelnost.  

Škola pro nevidomé a slabozraké v Biškeku je jedinou školou tohoto typu v 

Kyrgyzstán (s pobočkou ve městě Oš na jihu země). Je velice dobře vedená. 

Kyrgyzský stát poskytuje základní podporu, ale pokud jde o speciální vybavení a 

učební pomůcky, je odkázaná na pomoc donorů. Škola si sama tiskne všechny 

materiály pro nevidomé a vlastní knihy a učebnice na již starším přístroji. Nově 

dodaná tiskárna pomůže v této práci pokračovat.  
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Škola pro sirotky s handicapem v Krasnoj Rečke je také jediným takovým zařízením 

v Kyrgyzstánu. Také zde je vidět dobré vedení školy a velký zájem ředitelky a 

pedagogů. Škola poskytuje žákům nejen základní vzdělání, ale učí je i praktickým 

činnostem ve svých dílnách. Díky se učí šít, chlapci se využívají stolařskou a 

štukatérskou dílnu. Dodané šicí stroje pozvednou úroveň výuky.  

Výrobky dětí z Krasnoj Riečky 

 

V budoucnu bude možné rozvíjet spolupráci s těmito školami v rámci dalších projektů 

české pomoci. Perspektivní je i spolupráce s místní pobočku Rotary Club.  

 

EKONOMICKÁ ČÁST 

Disponibilní prostředky 

K 31. 12. 2013 činí výnos organizace Alterra 4.700,- Kč. Děkujeme všem, kteří Alteře 

přispěli prostřednictvím finančních či věcných darů a v neposlední řadě také těm, 

kteří Alteře věnovali svou píli a vnitřní energii.  
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Kulturní program při slavnostním předání, 
 škola pro slepé a slabozraké děti v Biškeku 
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Kulturní program při slavnostním předání, 
 internátní škola pro hendikepované děti v Krasnoj Riečke 

 
 


