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PŘEHLED  ORGANIZACÍ, KTERÉ POMÁHAJÍ ČESKÝM VESNICÍM

Českým krajanům se snaží pomáhat velké množství různých organizací. Mnoho lidí opravdu stojí o to, aby v této oblasti  
nadále žili plnohodnotným způsobem. Na vesnice plynou peníze z rumunské strany (v rámci pomoci národnostním menšinám)  
i z České republiky (pomoc krajanům). Nelze si nevšimnout, že zaměření pomoci se v poslední době trochu mění. Před 10 lety,  
kdy bylo na vesnicích mnoho mladých lidí, šlo především o to, nabídnout jim takové podmínky, aby se jim tu vyplatilo zůstat.  
Přání bylo ovšem otcem myšlenky, většina mladých stejně odešla do zahraničí, nejčastěji do České republiky. Ukázalo se, že 
realizovat takový záměr nedokáží ani podnikatelé či ekonomové, kteří jsou jinde úspěšní. A tak je pomoc v posledních letech 
směrována trochu jiným směrem. Úkol zní: Pomoci zprostředkovat co nejlepší vzdělání dětí a zajistit stárnoucí populaci na 
vesnicích důstojné stáří.          (text PS)

U.D.S.C.R             Předsedou organizace   
Filiala zonală Cehă a Banatului de Sud je pan František Draxel 
Moldova Nouă

Organizace je financována z rumunského rozpočtu. Přes projekty získává peníze od rumunské strany i z MZV ČR. Tyto peníze 
používá především na zajištění akcí z oblasti školství a kultury. V poslední době  pomáhá rozvíjet spolupráci mezi Rumunskem 
a ČR na úrovni župa – kraj.

ČLOVĚK V TÍSNI Kordinátorem společnosti

Společnost při České televizi, o.p.s je pan Ivo Dokoupil

Organizace pomáhá rozvíjet projekt agroturistiky. Zajišťuje školení pro místní obyvatele, kteří ubytovávají turisty. Společnost  
také asistuje místním živnostníkům při rozvoji drobného podnikání. Zároveň poskytuje informace českým podnikatelům, kteří  
v  oblasti  chtějí  podnikat.  Nadějně  se  rozvíjí  projekt  spolupráce  mezi  župou  Caraş-Severin a  plzeňským  krajem.  Dalším 
projektem je vysílání českých lékařů do jednotlivých vesnic. Ti poskytují zdravotní péči starým občanům. Důležitá je i úloha 
organizace při komunikaci místních obyvatel s ne vždy pružnými místními úřady.  

Dům zahraničních služeb Učitele u krajanských komunit

MŠMT ČR     má na starosti PaedDr. Olga Vlachová

Organizace ve spolupráci s MZV ČR zajišťuje vysílání českých učitelů. Ti pomáhají s výukou českého jazyka a s organizací  
kulturního života krajanů. V současné době čeští učitelé pracují ve Svaté Heleně, na Gerníku a na Eibenthale. Organizace také 
vybavuje místní školy didaktickou technikou, učebnicemi a učebními pomůckami.    

        Předsedou Sdružení S, o.s. 
         je Dr. David Dvorský 

Posláním sdružení jsou aktivity podporující činnost českých škol v rumunském Banátu. Např. letní výuka angličtiny pro děti  
a dospělé, vybavení škol v obci Svatá Helena a Bigr, výuka angličtiny a zájmových uměleckých kroužků pro děti v obci Bígr 
a Rovensko, intenzivní kurz anglického jazyka a didaktiky angličtiny pro učitelku z obce Rovensko v Praze. Sdružení získalo na 
svou činnost prostředky zejména z darů společnosti Glossa, s.r.o.

   Ředitelem oblastní charity Hodonín
  je pan Václav Salajka 

Charita v souladu se svým posláním realizuje projekt, který by měl zajistit  lékařskou a sociální péči pro nejstarší generaci.  
V obci Sv. Helena Charita rekonstruuje budovu, která by se měla stát střediskem takové péče.  

České kulturní centrum         Ředitelkou centra
v Bukurešti         je Monika Štěpánová

ČKC  v letošním  roce  zorganizovalo  hudební  a  taneční  vystoupení  školáků  ze  Sv.  Heleny  v Bukurešti  v rámci  slavností  
studentského  hnutí  AIESEC.  Dále  se  ČKC finančně  podílelo  na  zájezdu  uměleckých  spolků  z Prahy  do  českých  vesnic 
v Rumunsku (komorní soubor + divadlo Říše loutek).

OMLOUVÁME SE VŠEM, KTEŘÍ SE NÁM NA TUTO STRÁNKU NEVEŠLI.
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