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DOBROVOLNÍCI Z PLZEŇSKÉ UNIVERZITY POMÁHALI NA FILIPÍNÁCH 

 

Plzeň, 31. 8. 2015 – Na přelomu července a srpna proběhla na Filipínách akce Nártoun 2015 
– týmová spolupráce dlouhodobých rozvojových programů. Více než rok a půl ji spolu se 
studenty připravoval Jiří Preis z katedry geografie a zároveň proděkan Fakulty ekonomické 
Západočeské univerzity v Plzni. Cílem cesty bylo podpořit dlouhodobé rozvojové programy 
koordinované neziskovou organizací YWAM (Youth with a Mission).  
 
Od jara loňského roku se připravoval tým šesti mladých studentů ze Západočeské univerzity 
v Plzni, Vysoké školy ekonomické v Praze, Univerzity Hradec Králové a dvou plzeňských 
gymnázií na cestu a pobyt na filipínském ostrově Mindanao. Pomáhali zde nejchudším 
obyvatelům slumové komunity Cugman ve městě Cagayan de Oro a v tzv. Nehemiášově 
domě ve městě Malaybalay.  
 
„Na Filipínách jsme strávili zhruba dva týdny, během kterých jsme pomáhali nakrmit hladové 

děti, distribuovat pomůcky do škol, osmdesáti dětem jsme koupili boty a připravovali 

volnočasové aktivity,“ uvedl Jiří Preis. Český tým vytvořil rovněž seznam prvních deseti 
potřebných dětí, které podpoří česká humanitární organizace ACET a budou tak moci chodit 
do školy. 
 
Druhou polovinu pobytu pak dobrovolníci strávili v Nehemiášově domě, zaměřeném na 
dlouhodobou terapii a pomoc mladým dívkám, které prošly sexuálním zneužíváním. Také pro 
ně připravovali volnočasové aktivity, doprovázeli dívky na cestě do školy a ze školy nebo jim 
pomáhali s domácími úkoly. „Spousta práce na nás čekalo i v samotném domě: malování 

kuchyně, oprava střechy, natírání oken či sbírání kávy na malé místní plantáži,“ dodal Preis. 
 
Nákup pomůcek, bot nebo materiálu na opravu Nehemiášova domu zajistil český tým 
především z financí vybraných na červnovém benefičním koncertě v plzeňském hudebním 
klubu Anděl Music Bar. Pro tuto krátkodobou humanitární pomoc se podařilo vybrat také 
peníze v dobrovolné sbírce, do níž přispěli i studenti ZČU. O vzpomínky a zkušenosti z pobytu 
na Filipínách se jeho účastníci podělí 2. září od 19 hodin v plzeňském klubu Mozaika, 
Klatovská 28. 
 
 
 


