
Osobní karta dítěte č. 3189

1. ČÁST:  Informace o dítěti 2. ČÁST:  Informace o rodině

Rema Luxmi
Jméno dítěte:

Pohlaví:

Kategorie:

Ident. číslo:

Škola:

Cíl stát se:

Rok narození:

Výška (cm):

Dívka

lékařkou

25.05.2005

138

Monosapara

Oblíbený předmět:

Zájmy:

 

Jméno otce:

Věk:
Současné zaměstnání:

Otec mluví jazykem:

Je gramotný (čtení a psaní):

Jméno matky:

Věk:

Současné zaměstnání:

Měsíční příjem rodiny (Tk):

Matka mluví jazykem:

Je gramotná (čtení a psaní):

Počet bratrů:

Rodiče žijí odděleně:
Dítě žije:

Ekonomická situace rodiny/pěstounů

Vlastní zemědělský pozemek:
Roční příjem z obdělávané půdy (Tk):

Obydlí je zhotoveno z:

bambusu došků dřeva plechu

hlíny slámy

Rema, Sorid

Neurčeno

Neurčeno

Dibra, Momota

1 Počet sester: 0

Neurčeno

0
Ne

0

pronajatý dům

Luxmi pochází z vesnice Dairpara, ke které dodnes chová velmi kladný vztah. Dětství neměla 
vůbec jednoduché. Když byla malá, přišla o oba rodiče, a tak nemá nikoho, kdo by se o ni mohl 
postarat. V současné době chodí na internátní školu Monosapara, kde je zařazena do 
studijního programu pro sirotky. "Jsem moc vděčná, že můžu chodit do tak krásné školy. 
Učitelé jsou na nás moc hodní a učí nás plno nových věcí. Celý kampus je obehnán zdí, a proto 
se tu všichni můžeme cítit bezpečně," říká Luxmi. Z předmětů má nejraději bengálštinu a až 
dostuduje, chtěla by se stát lékařkou a pomáhat nemocným lidem. Ve volném čase hraje 
badminton, zahradničí nebo si kreslí a vybarvuje obrázky. Vypráví zážitek z loňského roku: 
"Jednou jsem jela s rikšou na vesnický trh. Když jsme dojížděli na místo, chtěla jsem vystoupit 
ještě dříve, než úplně zastaví. To se však úplně nepovedlo a já spadla na zem. Lidé, kteří se 
viděli se mi začali smát. Cítila jsem se trapně, nebyla to příjemná zkušenost."

Váha (kg): 31

Int. škola PLUS - 750 Kč měs

Datum zhotovení výtisku: 03.09.2018

s otcem s matkou u příbuzných opuštěné

AC-MOOR-0029

V.Ročník:

nepřítomný

nepřítomná

kreslení, badminton, zahradničení

bengálština

Vlastnosti:

31

veselá, milá, zodpověd



Osobní karta dítěte č. 3005

1. ČÁST:  Informace o dítěti 2. ČÁST:  Informace o rodině

Bom Joy Benedict
Jméno dítěte:

Pohlaví:

Kategorie:

Ident. číslo:

Škola:

Cíl stát se:

Rok narození:

Výška (cm):

Chlapec

bankovním manažerem

14.01.2001

166

BASC

Oblíbený předmět:

Zájmy:

 

Jméno otce:

Věk:
Současné zaměstnání:

Otec mluví jazykem:

Je gramotný (čtení a psaní):

Jméno matky:

Věk:

Současné zaměstnání:

Měsíční příjem rodiny (Tk):

Matka mluví jazykem:

Je gramotná (čtení a psaní):

Počet bratrů:

Rodiče žijí odděleně:
Dítě žije:

Ekonomická situace rodiny/pěstounů

Vlastní zemědělský pozemek:
Roční příjem z obdělávané půdy (Tk):

Obydlí je zhotoveno z:

bambusu došků dřeva plechu

hlíny slámy

Bom Lalpiankhob

58

námezdní dělník

bom

bom

Ano

Ano

Bom Persiam

54

žena v domácnosti

3 Počet sester: 1

Ne

1800
Ne

0

pronajatý dům

Joy Benedict pochází z velmi chudé rodiny, která bydlí v malém domku ve vesnici Shairkorpara. I 
když Joy momentálně pobývá na internátní škole, vesnici stále považuje za svůj domov. "Na 
světě není lepšího místa, než být v uklidňujícím prostředí našich domovů. Domov je místo, kde 
se učíme první životní lekce," píše a dodává, že obyvatelé vesnice žijí v klidu a míru. Téměř 
všichni vesničané pracují na poli, kde se snaží na rodinu vydělávat i Joyův otec. Jeho 
nepravidelný a nízký plat však nestačí na podporu jeho pěti dětí ve studiu. Joyovi se ve škole, 
která se nachází na kopci, moc líbí. Pochvaluje si prostředí, ve kterém se nachází, i přátelský 
přístup učitelů. V budoucnu by se chtěl stát bankovním manažerem. Popisu svůj zážitek u 
zkoušek, které absolvoval: "Byl jsem strašně napjatý před zveřejněním výsledků našich 
zkoušek. Noc předtím, než měli být výsledky uveřejněny, jsem nemohl spát. Zkoušky jsem ale 
udělal a byl jsem strašně nadšený a šťastný."

Váha (kg): 56

Int. škola - 650 Kč měs.

Datum zhotovení výtisku: 03.09.2018

s otcem s matkou u příbuzných opuštěné

let

let

AC-BASC-0818

XI.Ročník:

čtení, fotbal

angličtina

Vlastnosti:

56

otevřený, laskavý



Osobní karta dítěte č. 3119

1. ČÁST:  Informace o dítěti 2. ČÁST:  Informace o rodině

Pahan Lota
Jméno dítěte:

Pohlaví:

Kategorie:

Ident. číslo:

Škola:

Cíl stát se:

Rok narození:

Výška (cm):

Dívka

zdravotní sestrou

11.08.2004

151

SAMS

Oblíbený předmět:

Zájmy:

 

Jméno otce:

Věk:
Současné zaměstnání:

Otec mluví jazykem:

Je gramotný (čtení a psaní):

Jméno matky:

Věk:

Současné zaměstnání:

Měsíční příjem rodiny (Tk):

Matka mluví jazykem:

Je gramotná (čtení a psaní):

Počet bratrů:

Rodiče žijí odděleně:
Dítě žije:

Ekonomická situace rodiny/pěstounů

Vlastní zemědělský pozemek:
Roční příjem z obdělávané půdy (Tk):

Obydlí je zhotoveno z:

bambusu došků dřeva plechu

hlíny slámy

Pahan Kartik

48

námezdní dělník

bengálština

bengálština

Ne

Ne

Pahan Kalpona

43

žena v domácnosti

5 Počet sester: 0

Ne

1500
Ne

0

pronajatý dům

Lota bydlí s rodiči v malém hliněném domku na bangladéškém venkově. Pochází z početné 
osmičlenné rodiny, Lota má totiž pět bratrů. Rodiče jsou oba negramotní. Otec rodinu živí ze 
mzdy námezdního dělníka. Jedná se však o velmi nestálou, těžkou a špatně placenou práci na 
prudkém slunci. Matka se stará o domácnost. Lotu studium baví. "Naše škola se nachází 
pouhé čtyři kilometry od města Panchbibi, v severozápadním Bangladéši. Roste tu mnoho 
kokosových palem a mangovníků. Učitelé pro nás navíc často pořádají speciální program jako 
například tradiční sportovní dny, školní pikniky, výlety lodí, nebo dny otevřených dveří," vypráví o 
své škole Lota. V budoucnu by se dívka ráda stala zdravotní sestrou. Lota ve svém volném čase 
ráda hraje s kamarády házenou, nebo kreslí. Její oblíbenou barvou je růžová. 

Váha (kg): 43

Int. škola - 650 Kč měs.

Datum zhotovení výtisku: 03.09.2018

s otcem s matkou u příbuzných opuštěné

let

let

AC-SAMS-0290

VII.Ročník:

kreslení, házená

angličtina

Vlastnosti:

43

přátelská



Osobní karta dítěte č. 496

1. ČÁST:  Informace o dítěti 2. ČÁST:  Informace o rodině

Mrong Dipty
Jméno dítěte:

Pohlaví:

Kategorie:

Ident. číslo:

Škola:

Cíl stát se:

Rok narození:

Výška (cm):

Dívka

zdravotní sestrou

19.08.1997

155

Monosapara

Oblíbený předmět:

Zájmy:

 

Jméno otce:

Věk:
Současné zaměstnání:

Otec mluví jazykem:

Je gramotný (čtení a psaní):

Jméno matky:

Věk:

Současné zaměstnání:

Měsíční příjem rodiny (Tk):

Matka mluví jazykem:

Je gramotná (čtení a psaní):

Počet bratrů:

Rodiče žijí odděleně:
Dítě žije:

Ekonomická situace rodiny/pěstounů

Vlastní zemědělský pozemek:
Roční příjem z obdělávané půdy (Tk):

Obydlí je zhotoveno z:

bambusu došků dřeva plechu

hlíny slámy

Sangma, Bashu

61

nádeník

bengálština

bengálština

Ano

Ano

Mrong, Ponu

56

žena v domácnosti

1 Počet sester: 0

Ne

2000
Ne

0

pronajatý dům

Dipty je veselá a milá dívka, jejíž rodina je velmi chudá a bydlí v malém hliněném domku ve 
vesnici Panchgonj. Ve vesnici není elektřina a kolem jediné silnice se rozprostírá velmi hlučný 
a špinavý trh. Přesto je ale podle Dipty vesnice poměrně pěkná, zejména dál od silnice, kde se 
nachází spousta stromů a zeleně. Ve škole je velmi hodná a aktivní studentka. Nejradši má 
angličtinu a v budoucnu by se ráda stala zdravotní sestrou. Ve volném čase ráda tancuje. Umí 
tancovat na každou hudbu, ale nejradši má styl hindi - indické melodie - a bangladéšský 
moderní pop. Mimo jiné ráda hraje fotbal a miluje zimu. Právě o fotbalu říká: "Nedávno jsme ve 
škole měli fotbalový turnaj. Celkově zde bylo 8 týmů. Často jsem skórovala, ve fotbale jsem 
velmi dobrá." 

Váha (kg): 52

Int. škola - 650 Kč měs.

Datum zhotovení výtisku: 03.09.2018

s otcem s matkou u příbuzných opuštěné

let

let

AC-MONO-0155

X.Ročník:

skákání přes švihadlo, tanec, badminton, zahradničen

angličtina

Vlastnosti:

52

milá, veselá


