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Zpráva o činnosti v Peru 2015 

Nadační fond Inka spolupracoval v Peru s asociací INKASY – Inka Sumaq Yachachiq (Inka šikovný 

student), která vznikla jako nástupnická organizace naší pobočky Fundación Inka (po tragické smrti 

peruánského ředitele) a provizorní asociace Inka Sumaq Sonqo. Ředitelem současné spolupracující 

organizace INKASY je JUDr. Edwin Alejandro Colque Quispe a kordinátorkami jsou bývalé 

stipendistky NF Inka: Ing Valeria Puma Cano, Bc. Virginia Huaman Sutta a pan Rodolfo Cirilo Quispe 

Cáceres (bratr Josého Manuela). Jako další koordinátoři pomáhají naši bývalí i současní stipendisté, 

především studenti vysokých škol v Peru, a velmi početně zastoupení rodiče podporovaných 

studentů ve všech obcích, kde se konají aktivity ve spolupráci s nadací. 

V rámci projektu prospěchových stipendií pro nadané studenty na středních školách podporoval 

NF Inka v Peru studenty z provincií Canas, Canchis, Acomayo, Chumbivilcas, Urubamba, 

Paucartambo, Quispicanchi a Anta v departmentu Cusco. Tyto provincie se nacházejí ve 

vysokohorské oblasti Peru a jejich obyvatelé stále žijí v podmínkách extrémní chudoby. 

Koordinátoři peruánské organizace INKASY, rodiny dětí a studenti si hluboce váží podpory českých 

filantropů (kmotrů), díky jejichž pomoci (a motivaci) se mladí výrazně zlepšili ve svých studijních 

aktivitách - mají vysoké známky hodnocení a diplomy nejlepších studentů tříd. Kromě výrazné 

materiální pomoci má podpora kmotrů přesah také psychický a morální – studentům z 

vysokohorského vesnického prostředí se otevřely možnosti reálného splnění snů, což je výrazně 

stimuluje při studiu (citace z dopisu studentů z Peru – poděkování na závěr roku 2015). Během 15 

let naší činnosti jsme podpořili stipendiem pro nadané přes 1250 studentů. V roce 2015 bylo 

podporováno osobním stipendiem 151 studentů na středních školách, z čehož mělo prospěch – dle 

záznamů našich peruánských koordinátorů - dalších 998 osob, hlavně sourozenci, kteří také 

používají nebo zdědí školní učebnice, pracovní sešity, slovníky, případně uniformy, a spolužáci 

nebo další mladí z vesnic, kteří chodí na hodiny doučování o sobotách v nadačních centrech a 

učebnách, poskytnutých státními školami. Tyto vzdělávací kurzy jsou hrazeny nadací. Celkově lze 

konstatovat, že se díky pomoci českých donátorů zlepšila situace mnoha rodin. Podporovaní 
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stipendisté během školního roku 2015 obdrželi všechny potřebné školní pomůcky a uniformy a 

další pomoc v podobě doučování a vzdělávacích kurzů (především matematiky).  

   

     

   

Z předávání pomůcek a každodenního života našich srdíček sonqocha(foto našich koordinátorek)  

Protokoly o předání věcí, výdaje na pomůcky, různé poplatky vyžadované školami, a honoráře 

doučujících pedagogů jsou velice pečlivě evidovány v kanceláři v Cusku a doklady jsou předkládány 

každý měsíc na finanční úřad v Cusku (dle peruánských zákonů). 
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Některá setkání se studenty a jejich rodiči jsou velmi slavnostní. Na začátku se zpívají hymny našich 

zemí, hraje se na různé hudební nástroje, zpívá, recituje a tančí, 

    

Oblíbeným tancem je tanec “střih a šití”, který si připravili rodiče z obce Hampatura – stavitelé 

slavného travnatého mostu přes řeku Apurimac (v obci je nadační dílna střihu a šití), 
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společně se hoduje a samozřejmě nikdy nechybí obřad uctění Matky země. 

Lze konstatovat, že se v roce 2015 dařilo našim vysokoškolským studentům.  Na VŠ v Peru studuje 

nyní přibližně 60 našich studentů (bývalých stipendistů SŠ). Jen někteří z nich žádají o podporu 

nadaci. Poté, co se zorientují ve městě a na vysoké škole a najdou si víkendovou brigádu, o finanční 

pomoc nadále nežádají. Mnozí ale pomáhají INKASY s činností nadace: rozvážejí na venkov 

pomůcky pro středoškoláky, předávají korespondenci od českých kmotrů, převážejí stroje při 

změnách mobilních dílen a vykonávají tzv. užitečné aktivity v malých obcích – připraví si přednášku 

nebo dílnu na prospěšné téma, jež zrealizují v některé vesnici. Často se také účastní pravidelných 

setkání 1x měsíčně (v neděli v podvečer) v kanceláři v Cusku, kde se konají přednášky pro VŠ 

studenty na téma metod studia, soustředění, vyhotovení seminární a diplomové práce, sepsání 

projektu a výpočtu finanční kalkulace, jednání s podniky – případnými zaměstnavateli, atd. 

Studenti mají v Cusku zavedený jakýsi “body systém”, kdy zkušení pomáhají nově příchozím s 

orientací ve městě, administrativními záležitostmi na univerzitě, atd. Někdy pořádají sportovní 
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utkání nebo výlet do okolí Cuska – studenti jsou z různých oblastí departmentu Cuska (téměř o 

ploše České republiky). Společně oslavili také Vánoce – s kakaem a bábovkou. 

Na VŠ v Peru se hradily v roce 2015 kompletní výdaje, spojené se studiem na vysokých školách,  

následujícím studentům: Pedro Luis Ramos Pucho (ekonomie), Rossi Mirian Quispe Chuctaya 

(geologie), Abel Tunque Mamani (petrochemie), Rosmel Tinta Nina (elektronika), Gumercinda 

Ramos Mamani (zemědělství), Maribel Bonifaz Ccoto (metalurgie), Edgar Raúl Amaru Esperilla 

(geologie), Marly  Lucy  Nina (cestovní ruch), Crisologo Clemente Callasi Llanata (matematické 

vědy), Diego Edmundo Vargas Olivera (kulturní antropologie) a Yhovana Díaz Mamani (průmyslové 

zemědělství). Tito studenti dostávají kompletní vybavení a oděv pro VŠ studium (povinné uniformy 

a sportovní úbor včetně obuvi), hradí se různé poplatky vyžadované univerzitou, učebnice, kopie 

manuálů, doprava, obědy ve školní jídelně. Všichni naši studenti (i aktuálně nepodporovaní) mají 

přístup k velmi dobře vybavené nadační knihovně v Cusku, k počítačům a internetu, k dispozici 

jsou další přístroje, dnes již nutné pro studijní práce (notebook, promítačka, fotoaparát, atd.) a 4 

palandy pro případ studia do pozdních nočních hodin.  

Během roku 2015 (ve třech etapách) bylo na státní univerzitu San Antonio Abad del Cusco přijato 

na různé obory 12 našich nových VŠ studentů (blahopřejeme jim i kmotrům):  

CODIGO NOMBRES Y APELLIDOS PROCEDENCIA 
CENTRO DE 

ESTUDIOS 

CARRERA 

PROFESIONAL 

33610 Maribel Bonifaz Ccoto Yanaoca UNSAAC - Cusco Ing. Metalúrgica 

712 Marly Lucy Nina Chaina 

Santo 

Domingo/Acopia UNSAAC - Cusco Turismo 

1313 

Crisologo Clemente Callasi 

Llanta Huinchiri UNSAAC - Cusco Matemática 

713 Irvin Sutta Mamani 

Santo Domingo/ 

Acopia UNSAAC - Cusco Química 

312708 Ebelin Chipana Astete Yanaoca UNSAAC - Cusco Ingeniería de  

314708 Miluska Delia Quispe   UNSAAC - Cusco Ingeniería de  

313708 Rudi Beatriz Champi Quispe 

Santo 

Domingo/Acopia UNSAAC - Cusco Física 

34509 Miluska Huaman Condo Yanaoca UNSAAC - Cusco Enfermería 
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19607 Ulises Huarhua Cjuiro Ocotuan/Chinchero UNSAAC - Cusco Derecho 

23009 Florcita Pumayalli Quispe 

Cuper 

Alto/Chinchero UNSAAC - Cusco Contabilidad 

  Orlando Choque Champi 

 Santo 

Domingo/Acopia UNSAAC - Cusco Ing. Química 

  Ronald Pitanzo Ccorcor/Umasbamba UNSAAC - Cusco Ing. Química 

 

Někteří naši studenti již dokončili vysokoškolská studia a pracují jako lékařka, zubař, učitelé, v 

ekonomické sféře a administrativě podniků a v dalších oblastech. Máme velkou radost také z 

bývalých stipendistů, kteří si založili svou firmu, jež s finanční podporou peruánských státních 

institucí realizuje rozvojové projekty na venkově. Jedná se o projekty vzdělávací a stavební. Další  

pracují v týmu, jednajícím s peruánskými i nadnárodními firmami ohledně dopadu podnikatelských 

záměrů (těžařství) na životní prostředí indiánských komunit. 

     

                            Cusco, červenec 2015. Ze schůzky s našimi vysokoškoláky.  

V Peru pokračoval rovněž projekt praktických dílen pletení, střihu a šití. Po ukončení činnosti 

našich mobilních dílen v oblasti Yanaoky a Chumbivilcas (v některých vesnicích následně vznikly 

vesnické výrobní dílny, jinde si ženy založily rodinné mikropodniky) byly dílny přeneseny, 

respektive stroje byly převezeny do provincie Paruro. Tato vysokohorská oblast patří mezi 

nejchudší v Peru (obyvatelé se živí převážně pastevectvím lam a ovcí a zemědělstvím) a na 

organizaci INKASY se obátil starosta střediskové obce s tím, že 200 místních mladých (také mladých 

matek) nemá žádné vyšší technické vzdělání ani možnosti obživy a požádal o pomoc. Asociace 
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INKASY v roce 2015 poskytla ve třech turnusech (dopoledne, odpoledne a večer) základní znalosti 

a dovednosti práce na šicích strojích pro 100 mladých a dospělých a zároveň zorganizovala několik 

praktických přednášek na téma podnikání – výroby a prodeje výrobků. Informace ohledně 

komercializace lokálních produktů byly místními obyvateli velmi vítané. Jejich slovy - pomáhají pro 

překonání bídy a nabízejí možnosti k uživení sebe a rodiny a zlepšení kvality života i ve 

vysokohorských podmínkách. V prvních hodinách kurzů se studenti učí šít jednoduché textílie: 

utěrky, ručníky, chňapky pro manipulaci s horkými hrnci, kteréžto předměty mohou od prvních 

dnů práce ihned prodávat na okresním trhu. V dalších kurzech se naučí šít složité oděvy včetně 

kalhot a bund. O víkendech jsou stroje k dispozici pro zkušené, kteří si na nich zhotovují šaty dle 

svých potřeb. Prostory pro dílnu poskytl místní úřad, který rovněž hradí elektřinu a obstarává 

“školníka”, jako  tomu bylo ve všech předcházejících případech realizace našich dílen. NF Inka 

poskytuje stroje a hradí honorář vyučujícího mistra. Ve dvou obcích platí starosta také vyučujícího 

a NF Inka pouze zapůjčuje šicí a pletací stroje. 

V roce 2015 jsme nevybavili novou knihovnu, ale v 6 kulturních centrech, postavených v minulých 

letech díky podpoře projektu Čtení pomáhá, pokračuje vypůjčování knih i vzdělávací kurzy, žádané 

studenty a rodiči oblasti.  

V Guatemale, kde je situace indiánů velmi složitá, jsme ve spolupráci s mayskou organizací Uk´ Ux 

B´e v roce 2015 podpořili studia 10 vysokoškolských studentů. 

 

Všechny aktivity v Peru i Guatemale organizují a realizují sami indiáni. 

 

Děkujeme vám z celého srdce a tlumočíme přečetná vřelá poděkování za podporu, bez níž 

bychom nemohli společně s indiánskými komunitami už 15 let pomáhat při vzdělávání mladých, 

a tím přispívat ke zlepšení životních podmínek našich milých přátel. 

S přáním všeho dobrého za tým NF Inka   

Olga Vilímková  a Zdenka Mikolášková  

Praha, 12.1.2015  


