
Zpráva o činnosti NF Inka za rok 2014 

Činnost v Peru 

   

Oblast Chumbivilcas, na fotografiích náhorní planina ve výšce 3 800-4 300 mn.m., kde NF 

Inka podporuje rozvojové aktivity místních obcí, především kurzy v dílnách a knihovnách.  

Po tragické nehodě ředitele peruánské pobočky p. José Manuela Quispe Cáceres v roce 2013 

realizuje NF Inka rozvojové projekty v Peru ve spolupráci s místní neziskovou organizací 

Inka Sumaq Yachachiq, založenou v Cusku bývalými stipendistkami a pomocnicemi při 

organizaci aktivit NF Inka - Virginia, Valeria, Lid Katy. S organizací pomáhají: p. Cirilo 

Rodolfo Quispe – bratr Josého Manuela, naši stipendisté: Roger, Milton, Edgar Raúl, další 

studenti a členové vesnických rad.  

    

Vlevo schůze v kanceláři v Cusku, vpravo nadační koordinátorky na slavnosti v Yanaoce. 

Ve školním roce 2014 podpořil NF Inka v rámci projektu Sonkocha – Srdíčko individuálním 

prospěchovým stipendiem 219 studentů na středních školách, z kteréžto pomoci mělo 

prospěch dalších 1 095 studentů, sourozenců (používajících učebnice, školní a sportovní 

uniformy) a účastníků vzdělávacích kurzů, vedených v nadačních střediscích a na středních 

školách jako příprava na přijímací zkoušky na univerzity. Těchto vzdělávacích kurzů se 

účastní četní studenti ze širokého okolí, aby si rozšířili své vzdělání. V souvislosti 

s ekonomickým rozvojem v Peru byla v některých oblastech pomoc dětem základních a 

středních škol ukončena, někde na žádost samotných rodičů, kteří jsou hrdi na své pracovní 

uplatnění a zlepšení ekonomické situace rodiny. Jinde naše pomoc pokračuje – těšíme se, že 

naše studenty „dovedeme k maturitě“. 



   

Z návštěvy kmotra v rodině podporovaného studenta. Nacházíme se ve výšce 4 300 m n.m. 

Na vysokých školách v Peru studuje nyní přes 60 bývalých stipendistů NF Inka. Většinou 

nežádají o další finanční pomoc, podpory NF Inka využilo v loňském roce pouze 10 studentů. 

Čtyři vysokoškoláci dokončili úspěšně studia (oborů biologie, farmacie a aplikované 

antropologie). Koncem roku 2014 bylo na státní univerzitu Universidad Nacional San 

Antonio Abbad Cusco přijato dalších 7 studentů, stipendistů NF Inka na obory: vedení 

podniku, geologie, těžba ropy, chemie a metalurgie.  
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Vysokoškolští studenti – stipendisté NF Inka i studenti, už nežádající pomoc, realizují 

vzdělávací přednášky a programy na venkově, určené pro středoškoláky i dospělé. Témata 

přednášek jsou volena podle oborů vysokoškoláků a zájmu obyvatel venkova.  

 

   

 

   

 

Milton Calaňaupa, student biologie, při přednášce pro posluchače na venkově.  

 Peruánská studentka Fanny Mamani, podporovaná dříve NF Inka, pokračuje ve studiu 

na Zemědělské univerzitě v Praze v magisterském cyklu na Institutu tropů a subtropů. Studuje 

díky podpoře stipendia české vlády.  



Ve spolupráci s projektem „Čtení pomáhá“ vybavil NF Inka v Peru další vesnickou knihovnu, 

v obci Pataqueňa, provincie Chumbivilcas, department Cusco. V Peru je nyní díky podpoře 

NF Inka v provozu šest knihoven, vybavených nábytkem, knihami a počítači. Pozemek a 

budovy dávají k dispozici – postaví obyvatelé obcí a blízkých osad brigádnicky, Vybavení 

hradí NF Inka, který rovněž financuje náklady na vzdělávací kurzy.  

   

Setkání v nadačním centru v Yanaoce. Vpravo představují absolventi kurzů šití a pletení z 

různých obcí své výrobky.  

Pokračuje podpora vesnickým dílnám šití a pletení. Dílny jsou mobilní, pořadí vesnic, do 

kterých jsou zapůjčovány stroje a kde jsou realizovány kurzy, se losuje. Během roku 2014 se 

kurzy vystřídaly v šesti vysokohorských vesnicích. Kurzy se pořádají ve dvou cyklech 

(dopoledním a odpoledním), během večerů a víkendů mají stroje k dispozici zájemci, kteří na 

nich už pracovat umí, pro vlastní potřeby. Především šicí stroje jsou hojně využívané. Na 

činnost vzdělávacích praktických kurzů v „nadačních“ dílnách často navazuje rozvojový 

projekt vesnice, hrazený z finančních prostředků okresního nebo krajského úřadu – zřízení a 

provoz vesnické výrobní dílny.  

     

V dílně šití v obci Hampatura během kurzu a pohoštění pro návštěvu, vpravo koordinátor 

Cirilo Rodolfo Quispe, bratr Josého Manuela, který se nyní stará o jeho nemocnou dcerunku. 

Sepsání rozvojového projektu včetně vyhotovení další nutné dokumentace zajišťují bývalé 

stipendistky NF Inka, absolventky VŠ oborů ekonomie a vedení podniku. Některé bývalé 

účastnice kurzů si zřídily rodinné výrobní mikro-podniky. Situaci přispívá ekonomický rozvoj 

Peru, v rámci kterého dochází také k rozvoji venkova a s tím spojených zakázek pro vesnické 

výrobní dílny. 



Předsedkyně správní rady Olga Vilímková uskutečnila inspekční cestu v Peru v červenci a 

srpnu 2014. Mezinárodní letenky byly jako vždy hrazeny cestovní kanceláří, pro kterou O.V. 

pracuje jako průvodkyně (v roce 2014 a 2015 Čedok). 

Od začátku aktivit nadace pomoc českých donátorů získalo více než 1 350 stipendistů. Po 

ukončení středoškolských i vysokoškolských studií se mnozí dobře uplatňují v profesním 

životě: lékařka, zubní lékař, učitelka, bioložka v národním parku, pracovnice místních úřadů – 

se zaměřením na rozvojové projekty, hygienička, atd. Mnozí mají své vlastní podniky. Naši 

bývalí stipendisté, nyní pracující, podporují své rodiny zlepšením kvality ubytování a stravy, 

často hradí studia mladším sourozencům. 

V Peru projekty organizují a realizují v rámci organizace Inka Sumaq Yachachiq pouze 

Peruánci ve spolupráci s profesionální účetní a právníkem. Zprávy o hospodaření dle 

peruánských zákonů předkládá účetní měsíčně na finanční úřad v Cusku. 

   

Ze slavnosti v Yanaoce. Vpravo tanec studentů dílen „Střih a šití“. 

Pomoc Mayům v Guatemale 

V menší míře podpořil NF Inka projekty pomoci Mayům v Guatemale, realizované mayskou 

organizací Uk´uxb´é, Chimaltenango. Jednalo se o zakoupení pozemku pro bilingvní školu 

Kastajibal, který bude využit pro školní pozemky. Na jeho části bylo zřízeno dětské hřiště - ve 

spolupráci s programem „Čtení pomáhá“. Dále NF Inka poskytl příspěvek na zakoupení 

školního minibusu pro oblast Paxay las Lomas – San Martín Jilotepeque. 

    

Úpravu pozemku provedli rodiče dětí brigádnicky. Dětské hřiště přineslo radost nejen 

školákům, ale všem dětem okolí.  



Činnost v České republice 

V ČR jsme v roce 2014 uskutečnili několik přednášek a besed (především na základních a 

středních školách), také v rozhlase a v televizi a zapůjčili sbírkové předměty pro výstavu 

v ZOO Chomutov. Proběhly také tradiční „rodičovské schůzky“ s kmotry a mecenáši. Na 

další se budeme těšit v březnu 2015. 

 

Koncem roku 2014 jsme dostali více než padesát dopisů od našich absolventů z Peru. Píšou o 

svém životě, rodině, dětech, úspěších v práci. Děkují za příležitost, kterou dostali od českých 

kmotrů, díky kterým mohli získat vzdělání a posléze dobrou práci. Tato možnost posunula 

jejich životy od extrémní bídy ke slušným životním podmínkám.  

Velice srdečně vám děkujeme za laskavou pomoc, díky které jsou dnes mnozí indiáni 

spokojení i šťastní.  

    

 

Za tým NF Inka Olga Vilímková, Zdeňka Mikolášková a Iva Faltová 


