TISKOVÁ ZPRÁVA
O UKONČENÍ SBÍRKY ZDRAVOTNÍHO MATERIÁLU
PRO KAMBODŽSKÉ ŠKOLY.
Tato tisková zpráva je informací o ukončení sbírky zdravotního materiálu pro potřebu
Kambodžských škol a také zprávou o předání materiálu do rukou správců škol přímo na místě
samém!
Sbírka zdravotního materiálu pro Kambodžské školy probíhala v Salonu Královéhradeckém
jako Tříkrálová sbírka od 6. ledna 2013 do konce tohoto měsíce. V rámci sbírky bylo od
osobních dárců v čele s primátorem města Hradce Králové MUDr. Z. Finkem vybráno
množství v Kambodže zcela nedostatkového zdravotnického materiálu. Po doplnění sbírky
dary od královéhradeckých lékáren a lékařů byla sbírka zkompletována a roztříděna na léky,
obvazový materiál a zdravotnické pomůcky. Celkem bylo shromážděno cca 8 kg
nedostatkového zdravotnického materiálu, který v Kambodže má i několikanásobně vyšší
cenu a zároveň může rozhodnout o životě a smrti místních.
Dne 3. února 2013 byl v Puoku u Siem Riepu (Kambodžská severovýchodní provincie)
v budově Střední technické JHP školy osobně předán balík s 6 kg zdravotního materiálu, 3 kg
psacích potřeb (z loňské sbírky) a 4 repasované mobilní telefony, které věnovala firma
Asekol. Dovezenou pomoc z České republiky přijal osobně pan Sarith Ou předseda
kambodžské sekce nadace na podporu škol pro nemajetné (Cambodian School Project). Ve
škole nebyli zatím přítomní studenti, ani její ředitel, protože právě probíhaly v celé zemi
obřady na ukončení pohřebního období zemřelého krále Norodoma Sihanuka.
Ve střední technické JHP škole vzniklé za významné české podpory pro nemajetné studenty
v Puoku (za hranicí bohatého města Siem Riep u Angkor Watu) v letošním roce po ukončení
praxí absolvuje prvních 40 studentů a do dalšího běhu nastoupí cca 42 dalších vybraných
nemajetných žáků a sirotků. V průběhu praxí se ukazuje, že chudí studenti jsou významně
motivováni k učení, a tak mají lepší výsledky a uplatnitelnost než absolventi některých
místních universit nebo jiných soukromých škol. Činnost školy byla finančně podpořena i
z nedávno proběhlé výstavy „Děti patří do škol“ a dalších činností sdružení Civitas per Populi
a JHP škola.
Fotografie z předání materiálu jsou součástí tiskové zprávy.
Pohled na funkční budovu střední technické JHP školy pro nemajetné studenty v Puoku

Občanské sdružení CIVITAS PER POPULI, Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové
www.civitas-group.cz, e-mail: civitasperpopuli@gmail.com, tel.:722 969 360

Předseda sdružení Civitas per Populi Mgr. Michael Pondělíček předává zdravotní materiál a
psací potřeby pro studenty škol v Kambodži zástupci organizace Cambodian School Project
panu Sarithu Ou

Na prohlídce produkčního biohospodářství na pozemcích střední JHP školy
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