
ADOPCE NA DÁLKU 2020-2021 
 
Letohradská farnost ve spolupráci s Oblastní charitou jsou už devatenáct let zapojeny do projektu  
Diecézní charity Hradec Králové – Adopce na dálku, který podporuje vzdělání chudých indických dětí  
z oblastí Belgaum a Bangalore.  
Za tu dobu lidé z Letohradu a okolí umožnili kompletní školní docházku cca třiceti dětem. Z některých 
se stali učitelé, lékaři, technici a pomáhají své zemi na cestě za lepším životem. 
Peníze do tohoto projektu se každoročně vybírají v kostelních sbírkách v letohradské farnosti  
a přispívá i několik individuálních dárců. V současné době jsou ale kostely uzavřeny.  
 
Pokud by vám byl projekt Adopce na dálku sympatický a chtěli byste do něj přispět, můžete tak učinit 
do pokladničky, která je do konce února 2021 umístěna na správním středisku Oblastní charity  
v Letohradě, Na Kopečku 356, v přízemní kanceláři Půjčovny kompenzačních pomůcek.  
Druhou možností je převod na transparentní účet FIO 2001238933/2010, VS 911011. 
 
Roční náklady na studium jednoho dítěte jsou 6.500,- Kč, z této částky je dítěti hrazeno  
školné, školní pomůcky, školní brašna a uniforma, cestovní výdaje, strava, základní zdravotní péče a  
tábor. Letohradská farnost v součinnosti s Charitou podporují momentálně dvanáct dětí.  
Všechny s námi udržují písemný kontakt, posílají vysvědčení a pozdravy.   
 
Připojujeme jeden z dopisů od dětí: 
 
Můj milý sponzore, 
 
Jmenuji se John Fernandes a píši tenhle dopis, abych poděkoval za vaši lásku a starost, kterou 
prokazujete skrze podporu mého vzdělání.  
Studium je pro mě těžké, ale baví mě kreslení. Mým koníčkem je kreslení a rybaření. Můj oblíbený  
předmět je Hindi. Po ukončení 10. třídy budu studovat 1. TI. 
Vždycky se za vás a vaši rodinu modlím. Ať Bůh dá a vy zůstanete v bezpečí v době koronaviru. 
Ještě jednou vám chci poděkovat za vaši pomoc a podporu v mém studiu a vaši lásku. 
Děkuji. 
Váš oddaný John Fernandes 
 
 

Za Oblastní charitu: Markéta Drmotová 
 


