
Nové informace k projektu adopcí na dálku 

 
Milí adoptivní rodiče! 

Tento dopis vám píšu s velkým zpožděním. Důvodem je, že jsme velice dlouhou dobu nevěděli, co 

přesně se bude s Njovu dít a jaký způsobem můžeme nebo nemůžeme pokračovat v programu 

adopcí.  Dalším důvodem je, že od března jsou školy v Zambii zavřené, pořád jsme čekali na nějakou 

informaci, kdy zase otevřou, ale v tuto chvíli je jasné, že to rozhodně nebude tento kalendářní rok, 

protože poslední trimestr by začínal právě tento týden.  

Napíšu vám tady stručně, co se odehrálo za poslední rok a půl, abyste věděli, čemu jsme čelili. Njovu 

o.p.s. je v tuto chvíli v insolvenčním řízení a její činnost je víceméně ukončena.  

Důvodem insolvence, do které jsem ji sama přihlásila, byl dluh, který Njovu vznikl na platu 

zaměstnankyně zemědělského projektu, který nebyl prodloužen, ale my jsme na něm stále pracovali i 

v roce, na který jsme nakonec nedostali dotaci. Kvůli dvouměsíční výpovědní lhůtě a dvouměsíčnímu 

odstupnému, které je podle českých zákonů povinné, jsme se dostali do situace, kdy jsme sice věděli, 

že nedostaneme na projekt žádné financování, ale jeho manažerce jsme podle zákona tyto 4 mzdy 

stejně museli vyplatit. Bohužel, i když jsme se s ní dopředu domluvili, že tato situace může nastat, a 

ona nás ujistila, že rozhodně tyto peníze vymáhat nebude, ve chvíli, kdy tato situace nastala, úplně 

obrátila a nedalo se s ní nijak domluvit. Kromě toho se do toho přidalo několik malých částek, které 

nám neuznala Česká rozvojová agentura jako uznatelné náklady, a dohromady Njovu nebylo schopné 

tyto závazky splnit. Hlavním důvodem je, že veškeré prostředky, které Njovu dostane, jsou vázány na 

aktivity a nemůžeme s nimi hradit něco jiného. Například bychom nemohli vzít peníze z adopcí a 

zaplatit jimi zaměstnankyni z jiného projektu plat, protože by to bylo neetické a i nelegální. A úplně 

stejně je to u jiných projektů. Njovu tedy nikdy neměla téměř žádné volné peníze. 

Důvod, proč nebylo prodloužení financování projektu, je pro nás doteď velkou otázkou. V roce 2018 

získala Njovu projekt na 4 roky za 27 milionů korun od České rozvojové agentury. V tu chvíli se Njovu 

stala nejúspěšnější českou neziskovkou v Zambii. Po úspěšném monitoringu na konci roku 2018 jsme 

byli velice překvapeni, když Česká rozvojová agentura otevřela audit projektu, ještě před ukončením 

roku. Audity projektů jsou docela časté, ale vždy až po finálním vyúčtování a závěrečné zprávě 

v únoru. Cílem auditu oficiálně bylo zjistit, zda Njovu náležitě hospodaří s prostředky. Audit účetnictví 

pak probíhal skoro půl roku a neustále po nás požadoval nové a nové informace, ale neodhalil žádné 

pochybení. Audit aktivit přicházel s obviněními, která však byla proti smlouvě mezi námi a ČRA, která 

jasně stanovuje, jaká má implementátor práva. Pokaždé jsme se proti pochybení odvolali na základě 

smlouvy a Česká rozvojová agentura si vyžádala nové materiály, aby mohli najít jiné potenciální 

pochybení. Vzhledem k tomu, že jsme vůbec nechápali, proč se tato kontrola děje,  projektové 

aktivity běžely bez problémů a účetní audit nezjistil žádné pochybení, jsme začali na různých místech 

řešit, co za touto změnou podpory vězí. Projekty pro Českou rozvojovou agenturu jsme realizovali od 

roku 2011 a vždy velice úspěšně, včetně několika auditů.  Zjistili jsme nakonec, že se jedná o čistě 

politické rozhodnutí a že projekt si pro sebe „vylobbovala“ jiná, silnější instituce. V konečném 

důsledku, i přes naše jakékoli námitky, nebyl projekt prodloužen na další roky.  

 Není asi nutné popisovat detaily, ale pokud byste se chtěli dozvědět více, můžete se telefonicky 

obrátit na moji maminku, Janu Jičínskou, která administrativní věci Njovu řeší z Česka a se kterou byla 

většina z Vás již dříve v kontaktu. Ta bohužel musela řešit veškeré tyto problémy se všemi zapojenými 

institucemi, takže je schopná do detailu popsat, co se dělo.  Nemáme žádné tajemství, takže pokud je 

něco, co byste rádi věděli více do detailů, klidně se ptejte. 



Insolvenční řízení s sebou nese zablokování bankovních účtů organizace, proto můj email o tom, 

abyste nadále nezasílali příspěvky na adopční účet, protože bychom je nebyli schopni vybrat a použít 

je pro děti. Druhým problémem je, že tímto zaniká činnost české Njovu o.p.s. a my jsme se rozhodli 

činnost organizace neobnovit nebo nezačít organizaci novou kvůli absolutní nedůvěře k českým 

subjektům podporující rozvojovou práci v zahraničí, jako je Česká rozvojová agentura nebo příslušné 

oddělení ministerstvo zahraničí. Jen pro lepší obrázek, od konce roku 2018 do začátku roku 2020 

opustily Českou rozvojovou agenturu dvě třetiny zaměstnanců, kteří nesouhlasili se změnami a 

způsobem práce.  

V tuto chvíli je Njovu stále aktivní, ale v podobě Njovu Zambia, víceméně sesterské organizaci 

registrované v Zambii. Rozhodli jsme se nadále nebýt závislí na české, financování a využít 

mezinárodní financování, velké neziskové organizace a také hledat místní soukromé dárce. Rok 2019 

byl pro nás opravdu naprosto devastující, jelikož jsme zůstali totálně bez peněz a organizaci bychom 

nedokázali udržet bez pomoci rodin a přátel. Vydrželi jsme však, stavíme organizaci úplně od nuly a 

výsledky se začínají ukazovat. Jsme velice aktivní v podpoře mládeže a v projektech zaměřených na 

pomoc malým zemědělcům a doufáme, že tento rok přinese mnoho příležitostí.  

Co se týče adopcí, chtěla bych se vám nejdříve opravdu hluboce omluvit za nedostatek komunikace. 

Mnoho z vás podporujete děti na škole po mnoho let a utnutí komunikace z naší strany bylo 

extrémně nefér a nevděčné. Jediné vysvětlení, které vám můžu nabídnout je, že jsme všichni lidé a že 

zvládáme pouze určité množství věcí. Já jsem až do dubna 2020 každý měsíc musela řešit svoje 

živobytí, nájem, čím nakrmím své psy a podobně. Situace byla opravdu velice vážná, protože jsme 

z měsíce na měsíc zůstali úplně bez příjmu. Navíc, v březnu uzavřeli školy, takže jsme věděli, že 

situace dětí není nyní akutní. To ale rozhodně neomlouvá nedostatek komunikace z naší strany. V té 

chvíli jsem ale z naší strany byla jenom já sama a byl na mě vyvíjen obrovský tlak, který jsem ne úplně 

byla schopna unést. Prosím odpuste nám toto naprosté selhání, které v žádném případě neznamená, 

že pro vás nemáme ten nejvyšší respekt a že si nevážíme vaší dlouhodobé pomoci. Vždyť vaše 

adoptované děti jsou i naše děti. 

Pro ty z vás, kteří by v pomoci chtěli nadále pokračovat, bohužel nemáme moc možností. Z daňového 

hlediska není možné, abyste zasílali příspěvky na děti na naše soukromé účty nebo je posílali do 

Zambie na např. moje jméno přes Western Union. Zjišťovali jsme možnosti a jsou tam opravdu velmi 

omezené limity, kdy se tyto platby nepočítají jako příjmy, ze kterých se musí odvádět daně. 

Jedinou možností je podepsat novou smlouvu s Njovu Zambia, tedy organizací registrovanou 

v Zambii, a zasílat peníze na její bankovní účet v Zambii. V tu chvíli by však kvůli vysokým poplatkům 

za mezinárodní převod nebylo možné posílat peníze měsíčně, ale ideálně jednou, maximálně dvakrát 

ročně. Pokud byste zadali, že veškeré poplatky platí příjemce, což je podle našich zkušeností asi 

nejlevnější cesta, tak cena jednoho převodu u naší banky je 13 dolarů. V tu chvíli by však všechno 

bylo zcela legálně v pořádku, my bychom Vám mohli zaslat výpis z účtu, abyste viděli, kolik kwacha 

jsme obdrželi na účet, a samozřejmě vyúčtování. Bohužel, dle českých zákonů by vám tento způsob 

neumožňoval odepsat si dar z daní, protože to platí pouze u českých neziskových organizací, nikoli 

zahraničních.  

Chtěla bych pak ještě napsat, že pokud vám děti píšou, že nemohou chodit do školy a že nedostali to 

a to, berte to prosím trochu s nadhledem. Ony hodně zkouší, co a jak by mohly dostat a dobře ví, jak 

na vás hezky působit. Nedej ale bože, když je požádáme, aby nám pro vás napsali dopis, to je milion 

výmluv, nejsou schopné ho donést za dva měsíce, a pokud něco donesou, tak je to něco, co 

zkopírovali z minulých dopisů. Jediné třídy, které jsou otevřené od června, jsou deváté a dvanácté 

třídy, což jsou zkouškové ročníky. My jsme se ale rozhodli, že děti, které tento rok mají chodit do 

zkouškových ročníků, letos psát zkoušky nebudou a raději budou ročníky opakovat příští rok. Kvůli 



zavřeným školám totiž zameškali minimálně třetinu výuky a výuka, která nyní probíhá, není velmi 

kvalitní kvůli nedostatku učitelů na školách. Výsledky zkoušek z deváté a dvanácté třídy jsou 

extrémně důležité pro možnosti přijetí dětí na střední a vysoké školy, proto riskovat špatné výsledky 

kvůli omezení školních programů, není vůbec možné. Děti, které tedy v tuto chvíli mají chodit do 

deváté nebo dvanácté třídy, začnou tuto třídu znovu v lednu, aby dostali plnohodnotné vzdělání a 

měli ty nejlepší podmínky pro splnění zkoušek.  

Prosím dejte mi vědět, jak se na vzniklou situaci díváte a jak si myslíte, že je nyní možné postupovat 

dál. Za sebe můžu pouze poprosit, ať nenecháte moje osobní selhání, co se týče komunikace s Vámi, 

ovlivnit váš vztah s vašimi adoptivními dětmi. Ráda odpovím všechny otázky individuálně. Prosím 

dejte mi vědět, kdo je schopný komunikovat v angličtině, odkázala bych vás pak přímo na kolegy, co 

s dětmi pracují a jsou jim blízko, čímž nebude docházet k žádné proluce v komunikaci. 

Pro teď mě můžete kontaktovat na tomto emailu nebo na vendula.tembo@njovu.cz, rychleji také na 

WhatsAppu: +260 978 197 191. Můžeme probrat jak možnosti další spolupráce nebo situaci 

jednotlivých dětí, protože několik z vás přímo ptalo na situaci svých dětí. Kontaktujte mě prosím a my 

budeme reagovat individuálně na každý dotaz. Máte nyní také můj WhatsApp, takže mě můžete 

urgovat každý den a já za to budu jenom ráda  

Je mi to všechno opravdu moc líto. 

Přeji Vám moc hezký den a doufám, že spolu budeme v kontaktu i nadále. 

  

Vendy Tembo 

Njovu 
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