ZPRÁVA O JHP ŠKOLE V PUOKU – PROSINEC 2019
Vážení přátelé,
po roce a znovu v téměř již vánočním čase se Vám ozýváme se zprávami
z technické JHP školy v Puoku.
Politická situace v Kambodži nezlepšila. Premiér Hun Sen, který Kambodži
vládne od roku 1985, odstranil pučem v roce 2017 z politického života všechny
opoziční strany a zemi diktátorsky ovládá pomocí systému jedné strany. Přes
původní obavy však perzekuce nedopadly na Saritha ani jiné spolupracovníky
Cambodian School Project, takže fungování JHP školy není politickou situací
přímo ovlivněno. Můžeme Vám tedy znovu o škole podat dobré zprávy. Zároveň
se však ukazuje, že po osmi letech od založení školy se mění poptávka po vzdělání
v Kambodži a také naše podpora školy bude vyžadovat rozhodnutí, jak v ní dále
pokračovat.
Uplynulý rok ve škole
Hlavní dobrou zprávou je, že všichni absolventi předešlého ročníku si našli
dobré místo na trhu práce, což je hlavním cílem školy. Celkem díky JHP škole
získalo za 8 let jejího působení dobrý start do života na 300 mladých lidí.
Již v předešlých ročnících byl zaznamenán pokles zájmu studentů o
krejčovství a tento trend se plně ukázal na přelomu roku 2018/2019, když se do
letošního běhu výuky tohoto oboru nepodařilo najít dost studentů. Důvodem je
zřejmě stoupající životní úroveň a možnost nakupovat ošacení z tovární produkce,
které v očích studentů atraktivitu krejčovství snižuje, i když poptávka po
absolventech by zřejmě byla. Vybavení pro tento obor je ve škole zatím
zakonzervováno. Bohužel tím byla uzavřena i dosavadní praxe, kdy studenti
krejčovství z JHP školy dodávali školní uniformy šesti partnerským základním
školám v rámci projektu Cambodian School Project.
Výpadek oboru krejčovství byl zřejmě jedním z důvodů, proč se letos
poprvé nepodařilo naplnit obvyklou kapacitu 40 studentů na ročník. Původně do
oboru angličtiny a počítačové gramotnosti nastoupilo 27 studentů, nakonec se
podařilo tento počet zvýšit na 32. U dvou hochů se během studia objevily
problémy spojené se záškoláctvím, kouřením a nočními výlety mimo školu. Sarith
s těmito studenty opakovaně a trpělivě mluvil a zatím se zdá, že nastalo zlepšení.
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Snahou celé školy je, aby opět zdárně absolvovali všichni studenti v ročníku, jak
se to dařilo v posledních letech.
Poněvadž ve škole teď nepůsobí učitel krejčovství, zvládají výuku dva
dosavadní učitelé, a to Sophat na angličtinu (který je zároveň vedoucím školy) a
Sokna na počítače, spolu s novým asistentem.
Pokud jde o provoz školy a zahrady, na jedné straně je Sarith stále neúnavně
činorodý, například se v tomto roce snaží doplnit chov ryb chovem žab. Na druhé
se některé prvky infrastruktury opotřebovávají, jak je zřejmé například u postupně
slábnoucí účinnosti solárních panelů a baterií, takže je večer nutné odebírat víc
proudu ze sítě. Ve vodním hospodářství netrpí škola nedostatkem, potravinová
soběstačnost
je
podle
zkušenosti
Michaela
Pondělíčka z jeho únorové
návštěvy školy „na hraně“.
Pozitivní
stránkou
školy nepochybně zůstávají
silné
sociální
vazby
absolventů
ke
škole.
Radostným dokladem toho
je, že vedoucí školy Sophat
je opakovaně zván na
svatby bývalých studentů
školy. Škola se nadále
snaží vazbu studentů ke škole pěstovat například pomocí školních slavností.
Perspektivy školy
Dlouhodobé perspektivy školy není snadné z naší pozice věrohodně
vyhodnotit. Na jedné straně dosavadní výsledky v uplatnění a podpoře absolventů
a také v šíření osvědčených zahradnických postupů dokládají, že její tradice je
úspěšná a zkušenosti cenné. Na druhé straně je znatelná – také podle zjištění
Michaela Pondělíčka na místě – určitá setrvačnost ba i stagnace z hlediska učitelů,
nedostatku nových podnětů i omezené podpory, která by kromě samotného
provozu dostačovala na potřebnou míru oprav a investic. Cambodian School
Project hledá cesty, jak školu adaptovat na postupné změny v kambodžské
ekonomice tak, aby nadále plnila svůj hlavní cíl, tedy umožnit chudým mladým
lidem z venkovských komunit uplatnit se dobře v lokální ekonomice.
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Naše podpora školy
Na začátku rok 2019 navštívil školu Michael Pondělíček a Vladimíra
Šilhánková. Do školy přivezli jednak vítanou přímou materiální podporu v podobě
paměťových médií, repasovaného
notebooku a tabletu a další
elektroniky, a jednak finanční
podporu ve výši 500 USD
z vánočního večírku ZUŠ Kladno
a soukromých darů, která byla na
místě využita k nákupu 3 PC,
periferií, obrazovky, hard disků
atd.

Ve prospěch JHP školy
byl v Praze – Bohnicích
v květnu dámami z CZŠ Don
Bosco uspořádán dobročinný
Veselý bazárek s výnosem
bezmála 11 tisíc korun.
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Financování školy
Roční rozpočet JHP školy činí okolo 26 000 USD. Náš spolek JHP škola
k tomuto rozpočtu pravidelně přispívá částkou 8 000 USD. V roce 2019 poslali
do školy zatím 6 000 USD (asi 140 tisíc Kč), a to díky pravidelným i
jednorázovým darům v průběhu celého roku.
Zůstatek na kontě (přibližně 25 tisíc korun) nyní nedostačuje k tomu,
abychom mohli poslat 2 000 USD jako splátku za poslední čtvrtletí 2019. Bylo by
zároveň žádoucí nyní v době vánoční a novoroční shromáždit základ prostředků na
další podporu v roce 2020, kterou zamýšlíme opět v naší pravidelné výši.

POMOCI MŮŽETE PRÁVĚ NYNÍ
Můžete-li darovat větší či menší částku, neváhejte a pošlete
ji nyní na účet
243 732 580 / 0300
Informaci „Jak pomoci“ najdete na http://www.jhpskola.cz/financniprispevky.html , kde je též formulář k registraci daru.
Děkujeme

Přejeme Vám závěr adventu i Vánoce plné radosti a vše dobré v roce
2020.
Marek Špinka, Ivan Fencl
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