MENO/KÓD PROJEKTU:

Projekt “Adopcie Dandora”
SEKCIA:
HUMANITÁRNE PROJEKTY

HISTÓRIA:
Tento projekt sa začal v januári 2003 ako
výsledok
bratského
priateľstva
medzi
Mauríziom a Fabrizio Tiezzi, Angelou Tancredi a
Jamesom Burasom, katolíckym kňazom
z Kongregácie „Holly Cross", ktoré sa zrodilo v
Ríme v roku 2001 kde James študoval teológiu.
Po návrate otca Burasu do Afriky sa v januári
2003 Maurizio a Fabrizio vybrali na ich prvú
cestu do Nairobi v Keni, kde sa ich priateľ stal
farárom farnosti Dandore. Tu prišli do styku s
realitou chudobných štvrtí Nairobi, medzi
ktorými je aj Dandora.

LOKÁLNY PARTNER:
Farnosť “Holy Cross” v Dandora
SPONZORI:
Il Canto Nuovo ONLUS
DÁTUM ZAČIATKU PROJEKTU:
2003

NÁKLADY NA PROJEKT:
14.000 €

Mohli stretnúť mladých ľudí, ktorým James
osobne pomáhal a spoznali ich príbehy. Väčšina
z nich boli siroty, niektorí mali jedného rodičia,
ktorý ale bol chudobný. Otec Burasa im
pomáhajú finančne i duchovne, aby mohli rásť
silní vo viere a získať vzdelanie, a to najmä v
školách zriaďovaných kongregáciou “Holy
Cross“. Často mali veľmi dobré študijné
výsledky.

ZDROJE ODOSLANÉ:
14.000 €
KRAJINA, MESTO:
Kenya, Nairobi

roku 2005 boli žiadané príspevky aj od Nadácie
„Monte dei Pascha di Siena“ a vďaka ich
príspevku bolo možné postaviť druhý a tretí
blok školy "St James" Kongregáie Svätého kríža,
ktorú teraz navštevuje asi 500 študentov vo
veku od 6 do 14 rokov. Takto sa zrodila
myšlienka programu "adopcie na diaľku", ktorý
na začiatku zahŕňal asi 50 študentov. V súčasnej
dobe je každý študent podporovaný jedným
alebo dvoma darcami, ktorí financujú štúdium a
každodennú starostlivosť.
V roku 2012 bolo prostredníctvom programu
„Adopcie Dandora“ podporovaných 28 detí
školy „St. James“ a každém z nich bola
poskytnutá suma 500 €, ktorá môže tiež byť
rozdelená na dve časti po 250€ pre každého zo
sponzorov.

KENYA

Takto sa zrodila ich veľká túžba pomôcť mu v
tejto aktivite s vysokým sociálnym impaktom.
Začali hľadať podporu od darcov, ktorí by sa
chcel podieľať na tejto sociálnej činnosti
zameranej na pomoc sirotám a chudobným
chodiť do školy a mať tak možnosť zmeniť osud
svojho národa. V roku 2002 (ešte pred vznikom
asociácie "Il Canto Nuovo Onlus") a neskôr v
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1) Maurizio a Fabrizio Tiezzi s riaditeľom školy St.
James.

2) Deti z projektu. Príprava na fotografovanie.

4) Deti projektu, ktoré sa zúčastnili stretnutia v októbri. Na fotke sprava do ľava sú aj Andrea
Zatkova, Maurizio a Fabrizio Tiezzi, riaditeľ školy a Deborah Carlini.
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3) Andrea Zatkova, Maurizio Tiezzi, Fabrizio Tiezzi
a Deborah Carilni s jedným žiakom na fotke pre
jeho sponzorov.

5) Stretnutie s rodičmi.
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