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Projekt „Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu“

Výchozí situace
V období 1962 až 1971 americké letectvo použilo ve Vietnamu 72 milión  litr  herbicid  (hlavn  Agent
Orange)  k  likvidaci  plodin  a  strom .  Zasaženo  bylo  p es  1,5  milión  hektar ,  cca  13  % území  jižní
ásti Vietnamu.

Více jak milión d tí se v posledních desítkách let narodilo s deformacemi odpovídajícími následk m
expozice dioxin m; postižení d tí p i narození na jihu Vietnamu je dosud ty násobn ast jší než na
severu zem . V nemocnici Tu Du v m st  Ho Chi Minh se v 80. letech narodilo každý den jedno dít  s
vrozenou vadou. Deformované d ti se rodí i dnes, dioxiny mají dlouhodobé ú inky až na t i generace.
Nejv tšími ob mi útok  z americko-vietnamské války jsou tak dodnes práv  malé d ti.

34 let po vietnamské válce p estala téci krev a slzy, ale bolest je stále p ítomna, jakoby válka skon ila
teprve v era…

Podpora rehabilita ního centra pro ob ti Agent Orange v provincii Thai Binh

Válka v provincii Thai Binh p ímo i nep ímo zasáhla 24 % obyvatel, je zde registrováno 17.104 lidí s
íznaky intoxikace dioxiny, u dalších cca 11.000 lidí se následky možné intoxikace prov ují.

Asociace VAVA - Vietnam Association of Victims of Agent Orange/Dioxin v provincii  pomáhá
svým len m r znými zp soby - nap . podporou pro zlepšení bydlení, investicemi do zem lské
produkce, poskytováním základních prost edk  pro život (l žka, povle ení, v tráky...), zajiš ováním
invalidních vozík , lék  pro nemocné... V asociaci pracuje 7 lidí. T i vále ní veteráni ve vedení pracují
zadarmo, dv  ú ednice, jedna uklize ka a idi  pracují za 1 milion vietnamských dong  m sí  (asi
1.000 K ).

ti  veterán  s  leh í  formou  postižení  (cca  16  %  ob tí)  se  ješt  mohou  nau it  n jaké  povolání.
Asociace VAVA v provincii již vyu ila v p ti kursech 120 postižených d tí dv emesla: vytvá ení
um leckých d ev ných obraz  a broušení ozdobných kamen . Na další školení zatím nejsou
prost edky, na platy ani fungování centra stát nep ispívá a innost je tak zcela závislá na sponzorech.

Následky intoxikace svých rodi  dioxiny bohužel v provincii  trpí 4.454 d tí, p ibližn  1.000 z nich je
schopné se vyu it n jaké emeslo, které by jim mohlo pomoci k lepšímu životnímu uplatn ní.

V sou asné dob  získala VAVA od provincie pro rehabilita ní centrum n kolik jednopatrových a jeden
dvoupatrový  d m  na  pozemku  o  rozloze  cca  5.000  m2,  ve  tvrti  Phuc  Khanh.  Tyto  domy  jsou
v nevyhovujícím stavu a neodpovídají podmínkám pro odborné vzd lávání d tí - ob tí Agent Orange.
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Asociace VAVA pot ebuje vybudovat centrum s ástí pro bydlení a rehabilitaci stovek d tí a s ástí pro
jejich odborné vzd lávání. V roce 2010 by VAVA cht la zvýšit po et u  ze 40 na 100 až 150 a také
rekonstruovat jídelnu a dílnu. Provincie áste  p isp je na opravu jednoho dvoupatrového domu, na
nezbytnou rekonstrukci a opravu ostatních objekt  je pot eba získat jiné zdroje. Prost edky je také
následn  nutné nalézt na platy pro léka e a sestry, na jídlo a léky pro d ti a na zdravotnické a školící
vybavení a pom cky.

Cao Trung Than, 35 let, je lehce postižený a již se
astnil kurs  VAVA.

Pracuje ve skupin  postižených lidí a za své výrobky
vyd lává 300.000 VND (asi 300 K ) za m síc. Rád by
pracoval také v nové díln  VAVA, kdyby vznikla. Pro n j a
jeho rodinu nejsou primární peníze, ale hlavn  skute nost,
že m že pracovat a integrovat se do spole nosti.

Obsah projektu
Projekt rekonstrukce a zajišt ní provozu rehabilita ního a školícího centra pro postižené v provincii
Thai Binh vyžaduje adu nezbytných náklad :

1. Budovy (cca 630.000 K )

Je pot eba vybudovat nové jednopatrové domy na rozloze 148 m2, náklady jsou odhadnuty zhruba na
230.000.000 VND (cca 230.000 K ).

Rekonstrukce 250 m2 starých dom  (180 m2 na bydlení, 70 m2 na kuchyn , jídelny, toalety, koupelny
spolu s nádobím, nábytkem - stoly, židle, l žka pro 150 lidí) zhruba za 300.000.000 VND (300.000 K )

Rekonstrukce 500 m2 sportovních h iš  v cen  100.000.000 VND (100.000 K )

2. Zdravotnická a rehabilita ní za ízení (cca 209.500 K )

Tažné p ístroje na páte  (10 kus  x 7 mil. VND), celkem 70.000.000 VND (70.000 K )

Dvousm rné tažné p ístroje (10 kus  x 3 mil. VND), celkem 30.000.000 VND (30.000 K )

Automatická zdravotnická l žka (10 kus  x 2 mil. VND), celkem 20.000.000 VND (20.000 K )

Automatické vozíky (10 kus  x 3 mil. VND), celkem 30.000.000 VND (30.000 K )

Zahrani ní invalidní vozíky (10 kus  x 3 mil. VND), celkem 30.000.000 VND (30.000 K )

ístroje na zpevn ní hlavy (5 kus  x 5 mil. VND), celkem 25.000.000 VND (25.000 K )

Váhy, tlakom ry (5 kus  x 900.000 VND), celkem 4.500.000 VND (4.500 K )

3. Výrobní stroje (270.000 K )

Stroj na výrobu ozdobných kamen  (24 kus  x 5 mil. VND), celkem 120.000.000 VND (120.000 K )

Výrobní linka na výrobu d ev ných um leckých obraz , celkem 150.000.000 VND (150.000 K )
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Rodina se dv ma postiženými syny. Na jedno dít  dostávají podporu od státu ve výši 300.000 VND (300 K )
sí , na druhé zatím žádnou, protože mu ješt  není 15 let. Matka nem že pracovat, protože se musí o syny

celodenn  starat.

4. M sí ní náklady na personál centra (50.000 K  za m síc, 600.000 K  za rok)

Platy 4 doktor  x 4 mil. VND, celkem 16.000.000 VND za m síc (16.000 K )

Platy 4 zdravotních sester x 2 mil. VND, celkem 8.000.000 VND za m síc (8.000 K )

Platy 4 ch v x 2 mil. VND, celkem 8.000.000 VND za m síc (8.000 K )

Platy kucha , vrátných: 3 osoby x 2 mil. VND, celkem 6.000.000 VND za m síc (6.000 K )

Platy 4 ú edník  centra x 2 mil. VND, celkem 8.000.000 VND za m síc (8.000 K )

Elekt ina, telefony celkem 4.000.000 VND za m síc (4.000 K )

Rodina se dv ma postiženými d tmi (Do Van Minh,
28 a Do Thi Chung, 30). Rodi e již zem eli a o d ti se
musí starat jejich sestra. I když má vlastní rodinu,
nem že d lat nic jiného, než hlídat své dva bratry. Pé e
v centru by rodin  velmi pomohla.

5. Další náklady projektu (50.000 K  za m síc, 600.000 K  za rok)

Provozní náklady centra; koordinace, management a administrace projektu; cestovní náklady (2 osoby
ro ); léky, zdravotní materiál, rehabilita ní pom cky; materiál na výrobky; spot ební materiál; psací
a kreslící pot eby, hra ky - celkem 50.000.000 VND (50.000 K ) za m síc.

Celkové odhadované investi ní náklady na nezbytnou rekonstrukci rehabilita ního centra
iní 1 109.500 K , provozní náklady zhruba 1 200.000 K  ro . P estože tato ástka není

nijak ohromující, m že pomoci ke zlepšení života stovek postižených d tí ve Vietnamu.
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Partne i projektu
Ob anské sdružení INFO-DRÁ EK bylo založeno s cílem podporovat vietnamskou komunitu a
zlepšovat její situaci v R. Po zhlédnutí dokumentu vietnamské televize o následcích intoxikace dioxiny
se rozhodlo iniciovat projekt na pomoc postiženým d tem ve Vietnamu.

Ob anské sdružení Development Worldwide se ve Vietnamu od roku 2004 zam uje na snižování
vliv  kontaminace na lidské zdraví, v etn  omezování následk  post ik  dioxiny z doby americko-
vietnamské války. Dlouhodob  spolupracuje s místními ú ady a nevládními partnery.

Ob  ob anská sdružení spole  p ipravují projekt rekonstrukce rehabilita ního centra již od konce
roku 2009. Naše vietnamská koordinátorka Dr. Phung Thi Phuong Hien je v kontaktu s asociací VAVA,
se Zastupitelským ú adem R v Hanoji i s provincií Thai Binh a sleduje možnosti, kde mohou finan ní

ísp vky z eské republiky co nejvíce prosp t. Naším cílem je otev ít tuto problematiku obyvatel m
eské republiky a získat co nejširší podporu. Ob  sdružení se podílela také na organizaci sout že MISS

VIETNAM R 2009, z níž byla ást z výt žku rovn ž v nována na p ípravu uvedeného projektu.

Slavnostní  p edání  prvního  výt žku  sbírky  plánujeme  na  za átek  listopadu  2010  a  m la  by  se  ho
krom  zástupc  našich ob anských sdružení a Zastupitelského ú adu R zú astnit i Miss Vietnam R
2009,  sle na  Mai  Anh  Nguyen,  a  poslanec  Evropského  parlamentu  pan  Jan  Zahradil.  Cesta  do
Vietnamu bude využita také pro kontrolu probíhajících prací na rekonstrukci centra, pro ov ení
aktuálních priorit projektu a pro osv tovou innost v provincii. V íme, že naše partnerství bude
pokra ovat i v dalších letech.

Rádi bychom dokázali, že podobné akce nejsou pouhým projevem solidarity s postiženými, ale hlavn
kazem skute ného zájmu o vzájemné poznávání, pochopení a p átelství.

http://www.youtube.com/watch?v=Vyqm-aQqUjw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hqG9C8lPm6k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yYVTJRuwQVk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9zay0zcC0K4&feature=related

kujeme za Vaši podporu!

Zdenka Dubová, koordinátor, marketing    Daniel Svoboda, p edseda
    INFO DRÁ EK, o.s. Development Worldwide, o.s.
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