Vážení přátelé,
milí příznivci a podporovatelé JHP školy,

Dovolte, abychom Vás po delší době informovali o dění v technické JHP škole v Puoku a jejích
potřebách.
Pro ty, kdo nemají mnoho času na čtení, poskytujeme souhrn hned na začátku:
SOURHN
Úspěchy školy



technická JHP škola plní svůj cíl – díky získanému praktickému
vzdělání se můžou její absolventi postavit na vlastní nohy a otevřít
si tak perspektivu k důstojnému a tvořivému životu.



škola se rozvíjí ve směru zvyšování kvality výuky, zkvalitňování
podpory absolventů a zlepšování stavebního, ekologického a
technického zázemí



škola získává svými úspěchy dobrou pověst na místě, v mezinárodní
komunitě dobrovolníků i v rámci české rozvojové pomoci



škola má dynamické, a zároveň realistické plány dalšího rozvoje
výuky i zázemí pro studenty

Potřeby školy

Na podporu školy potřebujeme získat v nejbližších týdnech nejméně
90 tisíc korun, které zajistí její provoz do března 2014 a pokryjí menší
část nákladů na zřízený solární zdroj elektřiny.

Nyní podrobnější zpráva.

Výsledky školy
Z prvního běhu krejčovské třídy je 9 absolventek zaměstnáno v nové továrně firmy Pactics
v Siem Reapu (http://www.pactics-cn.com/newslist.aspx ), která vyrábí obaly na brýle
světových značek. Další čtyři absolventky si založili vlastní krejčovské dílny ve svých vesnicích.
Těmto studentům byly poskytnuty čtyři použité šicí stroje ze školy za poloviční cenu, druhou
polovinu ceny (celkem 700 USD) škole postupně splatí. Dvě absolventky získaly stálé
zaměstnání v krejčovských dílnách a poslední tři pracovaly podle zpráv z poloviny roky na
praxích v krejčovských dílnách.

Absolventům počítačové třídy byly školou pořízeny čtyři laptopy do jejich domu
pronajímaného školou v Siem Reapu, aby na nich mohli večer studovat a procvičovat si
potřebné dovednosti.
Druhý běh obou tříd (počítačová od února 2013, krejčovská od května 2013) čerpal ze
zkušeností prvních turnusů a vyučování šlo po některých stránkách rychleji kupředu.
Z druhého běhu počítačové třídy už do poloviny listopadu pět absolventů získalo zaměstnání.
Krejčovská třída (16 studentů) se učí mimo jiné prostřednictvím šití uniforem pro všechny
základní školy podporované CSP, pak přecházejí na náročnější práce na oděvech k prodeji na
volném trhu, aby se absolventi mohli uplatnit ve všech pracích v krejčovských dílnách.

Na přelomu července a srpna byl na dva týdny v JHP škole vyučovat Roger. V
desetihodinovém kurzu představil studentům vývoj světa od velkého třesku až po naši
současnou situaci na planetě. Zároveň byl pro všechny studenty uspořádán celodenní výlet.
Při výuce se velmi dobře uplatňuje dataprojektor, věnovaný škole do začátku provozu
českým sponzorem.

Grant na fotovoltaiku a opravy školy
Hlavním českých příspěvkem JHP škole v Puoku byla v letošním roce bylo, že díky čilé
iniciativě a buldočí vytrvalosti Michaela Pondělíčka (Bohouše) a Vladimíry Šilhánkové
z občanského sdružení Civitas per Populi z Hradce Králové (http://www.civitas-group.cz) se
podařilo pro školu JHP získat grant Rozvojové pomoci ČR v hodnotě asi 360 tis Kč. Hlavní
náklady grantu (asi 260 tis Kč) byly využity na zřízení vlastního fotovoltaického zdroje
elektřiny. Jedná se profesionálně konstruovanou soustavu 12 fotovoltaických panelů na

střeše školy. Každý panel má výkon 135 W, celkový příkon poskytuje dostatečný zdroj
elektřiny pro celou školu, kromě časů, kdy jsou krejčovskou třídou používané žehličky. Díky
vysoce kvalitním gelovým akumulátorům je zaručen zdroj elektřiny i při výpadcích sítě. Tyto
akumulátory jsou umístěny v malé, k tomu účelu vystavěné „kůlně“ (viz obrázek). Náklady na
tuto kůlnu (USD 5,000) však nebyly v projektu plánovány a je třeba je uhradit zvlášť.

Dalších asi 70 tisíc Kč z grantu bylo použito na opravy budov, zejména na dřevěných
konstrukcí druhého domu, a také na rozvoj zahrady. Konečně asi 30 tisíc stály náklady na
organizování a propagaci grantu.
Roger českým partnerům jménem CSP velmi poděkoval za uskutečněný projekt fotovoltaické
energie. Podle jeho slov to ukazuje cestu, jak může být zelená energie použita na podporu

malých projektů v Kambodži. Škole tento zdroj poskytuje udržitelnost a nezávislost a tím její
postavení opravdu posiluje. Sarith a spol zajistí, aby byla soustava dobře udržována a
vydržela tak dlouho sloužit.

Zahrada
Zahrada v uplynulém roce už vydatně přispívala do jídelníčku. Vodní saláty, papáje, fazolky,
lilky, dýně byly na stole takřka denně. V tomto roce se už v rybníku začaly chovat ryby a
v novém kurníku kuřata.
Letošní období dešťů přineslo opět vysoce nadprůměrné srážky. Zahrada byla zaplavena,
učebny nakonec díky zvýšené úrovni o několik centimetrů unikly záplavě.

Některé papaye přežily povodně a se sázením a setím se letos začalo dřív než loni, takže co
se týče produkce potravin, škola je napřed před loňským rokem.
Ann Garner se do školy znovu vypravuje hned po Novém roce na dvouměsíční pobyt,
především opět pomoci s rozvojem zahrady.

Další zprávy
Česká republika bude během několika týdnů otvírat velvyslanectví v Phnompenhu. Chargé
d'affaires Jana Gašparíková se o JHP školu zajímá, povzbuzena grantem Civitas, a hodlá ji
navštívit.
Sarith také navázal kontakt se „slaměnou“ základní školou v O’Braim Pyeang, kterou několik
členů JHP podpořilo v nejzákladnějším vybavení. JHP škola by byla schopna ušít pro tuto
školu uniformy (kterou tam žáci kvůli absolutní chudobě nemají) k oboustrannému
prospěchu.

Plány rozvoje školy
V lednu dokončí pan učitel Sokna, který zatím vyučuje počítačovou třídu, kurz oprav
počítačů. V prvních měsících roku 2014 by tedy ve škole mohli nastoupit studenti do nového
programu oprav počítačů. Zatím se s výukou počítá v opravené (strop, malba) a vybavené
(pracovní stoly atd) přízemní místnosti v zadní budově.
Hlavním plánem rozvoje školy v roce 2014 je výstavba další menší budovy, která bude sloužit
jako ubytovna pro studentky. Studentky dosud jako ubytovnu používají jednu učebnu
v hlavní budově. Tato místnost jednak není pro tento účel ideální, protože postele v ní
zabírají takřka veškeré místo a osobní věci a oblečení není kam dávat (viz foto), a především
je tím blokována a nelze ji využít na vyučování. Stavba ubytovny zahrne také záchod a sprchy
pro dívky. Plánovaný rozpočet na stavbu je $ 12,500 za ubytovnu + $ 2,500 za sanitu, celkem
$ 15,000.
Fungující solární systém spolu s rozvinutou biozahradou by měly přesvědčit návštěvníky z řad
turistů, aby přispěli svými dary na rozvoj školy. Jde o to turisty do školy dostat, Roger se
Sarithem k tomu připravují plány.
V současné době se do školy chystají na tři týdny vyučovat angličtinu dva dobrovolníci
z Nového Zélandu. Po Novém roce pojede do školy na dva měsíce znovu Ann Garner
podpořit další rozvoj zahrady i pomoci s managementem školy.
Mimo hlavní projekt naší podpory se jedná také o tom, že by JHP škola ušila uniformy pro
základní školu O’Braim Pyeang v nejchudší venkovské oblasti („slaměnou školu“). Ty budou
hrazeny z individuálních darů mimo JHP.

FINANCE
Co letos financovalo naše partnerské americké sdružení Cambodian School Project
-

Polovinu provozních nákladů, tedy zatím 3 x 2 500 USD provozních nákladů

Další náklady na výuku a podporu absolventů:
-

2 400 USD materiál pro krejčovskou třídu
1 400 USD pro absolventy na praxi
700 USD zahrada
1 800 USD další výuka angličtiny
400 USD šicí stroje pro 4 absolventy (polovina ceny)

Polovina nákladů na výstavbu „akumulátorovny“: 2 500 USD
Celkem tedy 19 200 USD, tedy asi 390 tis Kč.

Co bylo financováno z grantu Rozvojové pomoci ČR, získaného Civitas per Populi
Fotovoltaický systém 260 tis Kč.
Příspěvek na opravy a rozvoj školy 70 tis Kč.
Celkem asi 330 tis Kč.

Čím zatím přispělo o.s. JHP
3 x 2 500 USD = 7 500 USD na provozní náklady za první tři čtvrtletí
1 x 1 250 USD (polovina příspěvku na 4. čtvrtletí, zaslaná 29.11. 2013)
V současném kurzu jsme zatím v roce 2013 tedy přispěli asi 183 tis Kč.

Potřebný příspěvek od o.s. JHP pro školu
1) druhá polovina na 4. čtvrtletí – polovina provozních výdajů tj. 1 250 USD
2) Polovina nákladů na výstavbu „akumulátorovny“: 2 500 USD. Tato částka nebyla
zahrnuta v plánech podpory školy ze strany o.s. JHP, schválených na sněmu v dubnu
2013. Jsme přesvědčeni, že je to z naší strany velmi žádoucí podpora zdařilému
projektu financovanému z České rozvojové pomoci ve prospěch školy.
3) 1. čtvrtletí 2014 – znovu 2 500 USD na provozní výdaje
Celkem potřeba 6 250 USD. Z toho 3 750 USD co nejdříve, dalších 2 500 USD do ledna 2014.

Na kontu je nyní asi 45 tis Kč.
V korunách tedy potřebujeme získat nejméně 100 tisíc v nejbližších týdnech.
Řada dárců věnovala na konto JHP školy příspěvky v celém období uplynulých měsíců i
v posledních týdnech – těm vřelé díky.
Řada z Vás možná čeká, kdy bude vhodné opět přispět, podle potřeby JHP. Můžete-li,
přispějte prosíme nyní.

Prodej uměleckých děl z loňské dražby
Z loňské úspěšné dražby nyní můžete za pevně stanovené ceny získat díla, která nebyla loni
vydražena. Nejenže tak tedy podpoříte další provoz JHP školy, ale ještě získáte některý ze
zajímavých obrazů, kreseb, grafik, koláží či dokonce jednu sochu. Díla budou vystavena na
webových stránkách JHP školy (zde) od čtvrtka 12. prosince od 22:00 hodin.

Děkujeme za veškerou Vaši podporu. Přejeme Vám všem krásný zbytek adventu, o Vánocích
radost z lidské pospolitosti a v roce 2014 mnoho zdraví a dobré mysli

Za občanské sdružení JHP škola
Marek Špinka, Ivan Fencl, Marie Klimešová

9. prosinec 2013

