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Začátkem prosince po domluvě s ředitelem si naši dobrovolníci připravili pro žáky 

střední školy prezentaci o osobní hygieně, sexuálně přenosných chorobách a pro dívky pak 

zvlášť přednášku o menstruačním cyklu, těhotenství a plánovaném rodičovství.   

Stejně tak navštívili i základní školu, kde žáčkům povídali o České republice. O 

střídání 4 ročních období, o sportu a o kultuře, což doplnili fotkami, hudebními ukázkami a 

dokonce jim i zahráli na flétny.  

 

 

Naše organizace podporuje několik studentů na střední škole. Mezi nimi je nově i 

Stella, která studuje na zdravotní sestru a po dokončení studia bude nějaký čas pracovat pro 

organizaci jako dobrovolník. Ona tak získá pracovní zkušenosti z terénu a náš tým 

dobrovolníků bude mít mezi sebou další posilu. 
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Dr. Veronika úspěšně dokončila svůj pětitýdenní mezinárodní kurz v hospici 

v Makindye v Kampale zaměřený na paliativní péči. Po složení závěrečné zkoušky získala 

certifikát, na základě kterého je oprávněna školit další zdravotníky v paliativní péči a vést 

paliativní tým. Hlavním garantem kurzu byla dr.Anne Merriman, zakladatelka paliativní péče 

v Africe. 

 

Účastníci mezinárodního kurzu paliativní péče v Hospici v Kampale, třetí zleva zakladatelka paliativní 

péče v Africe, dr.Anne Merriman  

Na začátku prosince podnikl náš tým exkurzi do třicet kilometrů vzdálené nemocnice 

v městečku Itojo. V celé nemocnici jsou pouze čtyři doktoři. Většinu práce zastane zdravotní 

sestra. Navíc v Ugandě neexistuje systém zdravotního pojištění, protože většina lidí, 

především venkovanů, nemá stalý příjem, pouze sezonní. Nemohli by si dovolit platit 

poplatky každý měsíc. Do nemocnice tedy může jít jen ten, kdo na to má dostatek financí. 

Kromě toho je nutné si přinést vlastní povlečení a jídlo zajišťují příbuzní, kteří se o pacienta 

starají.      
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Týden před Vánoci přijela na návštěvu ředitelka Ugandské Asociace Paliativní Péče 

(PCAU), paní Rose Kiwanuka, aby se podívala, jak naši dobrovolníci pracují, kolik mají 

pacientů, jakým způsobem vedou záznamy, jak uskladňují léky apod. Hlavním bodem 

diskuze pak byla možnost získávat morfin zdarma od vlády. Na základě předložených 

materiálů, statistik a certifikátu Dr. Veroniky nám byly dávky morfinu přislíbeny.  

 

zleva: 

Gerald – tlumočník 

Ivana – dobrovolník 

Lukáš – dobrovolník 

Dr. Veronika  

Rose Kiwanuka  

Patience – tlumočnice 

Dr. Tereza, Markéta – 

dobrovolník 
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Naši první dobrovolníci jsou v Ugandě již více než tři měsíce a proto bylo potřeba 

prodloužit víza. Celý proces naštěstí proběhl bez větších problémů. 

Dvacátého prosince odletěl Lukáš Malý zpět do České republiky a naopak se ze 

Spojených států amerických vrátil otec Alfred Tumwesigye (spoluzakladatel SfU). Spolu 

s ním přiletěla i nová dobrovolnice Juanita Martinez, která bude pomáhat s administrativním 

chodem organizace a zároveň bude v místní střední škole vyučovat angličtinu. Měli jsme taky 

návštěvu z ČR, paní Janu Fulnečkovou z cestovní kanceláře AfricaTravel s rodinou, kteří 

spolu s námi strávili Vánoce a taky přivezli oblečení pro děti, zdravotnický materiál a dárek 

pro děti základní školy v podobě pastelek. Setkali se s panem ředitelem základní školy a 

předali mu dárky pro děti. Dále přijeli na návštěvu z USA Mike, Christina a Stephanie, kteří 

mají za úkol registraci organizace Shalom for Uganda v Americe. Poslední den roku 

uspořádali workshop pro studenty střední školy v Nyakyeře, kde probírali se studenty témata 

jako výběr kariéry, boj proti korupci, HIV/AIDS a prevence, přátelství a vztahy. Studenti na 

závěr workshop vyhodnotili jako přínosní, ale požadovali certifikát v případě dalšího 

workshopu. 

Aby projekty neziskové organizace mohli pokračovat, potřebujeme i Vaši pomoc. Prosíme o 

finanční příspěvek na účet v ČSOB č. 249250857/0300. Děkujeme. 

Zveme Vás na naši oficiální stánky na : 

www.shalomforuganda.cz 

www.shalomforuganda.com 

a blogy našich dobrovolníků s příběhy z Ugandy :   

www.uganda-mbarara.blogspot.com 

www.misieuganda.blogspot.com 
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