
Historie vzniku adopce na dálku – Aishwarya 

 
Tato myšlenka vznikla někdy kolem roku 2008, kdy paní Hanku Korbášovou a Libu 
Štěrbovou napadlo, že by se klienti Iskérky mohli zapojit do projektu Adopce na dálku. Paní 
Hanka Korbášová s tím již měla osobní zkušenosti, jedno dítě již takto adoptované měla. 
Myšlenka přešla v činy na hodinách angličtiny, kterou obě navštěvovaly. Bylo vymyšleno 
financování adopce, a to z výtěžku z prodeje výrobků, které zde klienti pomáhají vyrábět. Pak 
všichni dohromady vybrali konkrétní dítě – holčičku Aishwaryu. 
 
Aishwarya bydlí ve vesnici Gandasi, která spadá pod charitní středisko v Hassanu, a to leží 
v horské oblasti na jihozápadě Karnátaky. Lidé zde pracují především v zemědělství. 
Průměrná mzda na den je zde 35 – 40 rupií, což je přibližně 20,- Kč. Těmto lidem tyto peníze 
stačí s bídou na jídlo a na školní vzdělání již nezbude. Proto jednou z cest je právě Adopce na 
dálku, kdy děti, které získají alespoň základní vzdělání, mají větší šanci prožít lepší život. 
 
Ještě v roce 2008 byla navázána písemná komunikace s touto holčičkou, dopisy pro ni byly 
sestavovány v hodinách angličtiny a také dopisy od Aishwaryi byly překládány společně 
v těchto hodinách. Tento projekt pokračuje i do této doby, z holčičky je již mladá slečna, má 
11 let, která úspěšně ukončila 6. třídu a nyní nastoupila do 7. třídy.Aischwarya by se ráda 
stala učitelkou. Její oblíbený předmět je matika. Její rodiče jsou HIV pozitivní. Společně 
s nimi bydlí i babička. Rodiče pracují v zemědělství. Nedávno nám zaslala další dopis i s 
fotografií a my jsme si již připravili odpověď. 
 
 
 Prázdniny v Indii začínají od dubna a končí v květnu. Začátek školního roku je přibližně  
1. června. Školní systém tvoří: školka (4-6 let). Poté se nastupuje do školy, kde mají 10 tříd 
základní školy. (6-16)let. ZŠ se dělí na 1. A 2. Stupeň- po absolování získají certifikát. 
Studenti po ukončení ZŠ mohou také aabsolovovat některé další obory. 
 
Myšlenka toho, že klienti sami jsou uživateli nějaké sociální služby a přesto mohou nějakým 
způsobem hodně pomoci i dalším lidem – byť na vzdáleném světadíle – je krásná a bylo by 
pěkné, kdyby se i nadále dařilo v projektu Adopce na dálku pokračovat. 
 
 
 
 


