
 
 
 
Naše škola se během letošního školního roku rozhodla zúčastnit projektu 

Adopce na dálku. Celkem se do projektu zapojilo kolem 230 studentů gymnázia. 
Vybraná částka činila 7 233 Kč. Na základě dotazníků jsme se rozhodli pro 
adopci devítileté ugandské dívky Glorie Nakafu.  

 
 Datum narození: 5. 12. 1998 
 Náboženství: katolické 
 Bydliště: Nsavu 
 Zdravotní stav: dobrý 
  
 Otec: Mukasa Joseph – zemřel 
 Matka: Jane Nantumbwe – rolník 
 Sourozenci: Sharon Nanshire (12 let)          
                     Joan Kizza (14 let) 
  
  Gloria ráda studuje a ve třídě 
je aktivní. Jejím oblíbeným 
předmětem je přírodověda. Miluje 
sporty, např. fotbal, a dramata. Stará 
se o druhé a pokud si bude moci 
studium dovolit, ráda by se 
v budoucnosti stala zdravotní 
sestřičkou. Je velmi disciplinovaná. 
  Rodina bydlí v domě, ale pouze 
dočasně. V čele rodiny stojí stará 

babička, jež je závislá na drobném farmaření, kterým si vydělává na živobytí. 
Pěstují fazole, kasavu, banány. Prodává část potravin, aby si trochu přivydělala. 
Zdroj obživy ale není stabilní, protože každý v této oblasti vyrábí stejný 
produkt.  Mezi Gloriiny domácí práce patří kopání a nošení vody.  
 
 
Více informací o adopcích na dálku můžete získat na adrese:  
www.charita-adopce.cz                                     



Grolia Nakafu nám s pomocí svého sociálního pracovníka v Ugandě poslala dopis  

(viz obrázky a přepis níže). Bohužel kvůli chybným údajům o sponzorovi asi netuší,  

že ji nepodporuje jediný člověk, ale téměř celá škola. Možná bychom to mohli uvést 

na pravou míru v dopise, který ji zašleme ... (E.P.) 

 

 

           



 

 

Přepis dopisu:  

7-7-2008 

 

Dear pospisilova Eva 

 I am really happy to get news from my social 

worker that I got you who is going to assist me with 

studies before I greet yu let me thank you fro choosing me  

from the many chilren from Ugana who are looking 



for help to study. How are you plus your family. 

 Lovely Eva I am Girolia 

from Uganda. Uganda is situated in the East of Africa 

and the capital city is Kampala. I am 

studying at impirivuma (?) primary school. 

In primary 5 my favourite subject is mathematics and  

I have my bst friend called Uditha. 

during my free tme I play net ball. 

In my country we have two seasons through out the year 

sunny and rainny. Let me end up here by wishing you nice 

stay with your family. my family member´s send you 

warm greetings to you all 

  with Lots of Love 

 

Grolia Nakafu 
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