
AHOJ KAMARÁDI !

"PÍŠI  VÁM  O  TOM,  CO  MOHOU  MLADÍ  LIDÉ  UDĚLAT  PRO  ZMÍRNĚNÍ

CHUDOBY"

Dřív, než-li vám všem začnu psát, tak vám chci říct, že s chudobou se asi ve svém

životě  setká  každý  z  nás.  Rozhlédnout  se,  vnímat  to,  co  je  kolem  nás  a  přemýšlet

o problémech, bychom měli všichni a zvláště my mladí.

CHUDOBA -  co si  tak  můžeme představit  pod slovem chudoba?  To není  jenom

o tom, že lidé nemají peníze. Jsou lidé bez peněz a s penězi. Lidé bez peněz můžou být chudí

tím, že nemají na jídlo, na oblečení, kde bydlet. Ale vlastně proč? Protože jsou bez práce?

A proč jsou bez práce? Někteří si za to můžou sami, že nemají zaměstnáni. Třeba chodí do

práce pozdě své povinnosti pokaždé odbudou, není na ně spolehnutí. A chodit pravidelné do

práce? NE! Raději si dojdou pro podporu.

Někteří lidé , chodí do práce včas, vše dobře udělají a ještě (třeba) pomáhají ostatním.

Jenže továrny se zavírají,  oni  jsou přesto propuštěni.  Továrny nemají  na výplaty nebo se

zavírají kvůli hygienickým a špatným podmínkám.

Chudoby je  více  druhů.  Třeba  "boháč"  si  může  připadat  chudší  než  ten  největší

chudák na světě. Má zajímavou práci, velký majetek a Vše, co by mu druzí záviděli. Nemá

zas  na  rodinu,  své  děti  nebo  se  mu  rodina  rozpadla,  nemá  přátele.  Necítí  se  spokojen

a šťasten.

Pak jsou lidé bez domova nemají střechu nad hlavou, nemají co na sebe, co jíst a kde

spát.  Většina.  lidi  bez  domova  přespává  na  nádraží,  v  opuštěných  domech  a  různě  po

zastávkách. Sice se staví azylové domy, ale to nestačí pro všechny. Někteří  se snaží najít

z této situace východisko a jsou vděčni za každou pomoc. Jiní se nesnaží tento způsob života

změnit.

Jsou mezi námi lidé, kteří mají dostatek všeho, ale neumí s tím, co mají hospodařit.

Prohrají v sázkách, automatech a kupují nepotřebné věci. Někteří lidé žijí  jen pro alkohol,

drogy a cigarety. To je jejich smysl života. Jejich život je velmi chudý. Pomoci těmto lidem

můžeme jen tehdy, když ani sami budou chtít.

Ale chudí nejsou jen dospěli, hlavně děti. A z toho jsem nejvíc smutná. Jsou to děti,

co přebývají v dětských domovech, žijí po ústavech a podobně. Jsou chudé, protože nemají

rodinu, nemají nikoho, kdo by jím mohl pomáhat, hrát si s nimi. Nikoho, kdo by jim skutečně

rozuměl a měl je rád jako v opravdových rodinách. Mají vše potřebné k životu a přesto si



myslím, že jsou tyto děti ochuzeny o lásku.

Chudoba by se  dala  změnit  různými  způsoby.  My mladší  bychom mohli  pomoci

nejvíce. Budeme se dobře učit, dostaneme se na střední školu, na vysokou školu a tím pádem

by bylo snazší sehnat zaměstnání. Později si pořídit svojí firmu a zaměstnávat právě ty, co by

to  potřebovali.  Můžeme  také  pomoci  tím,  že  budeme  přispívat  na  charitu  penězi  nebo

oblečením.  Můžeme  si  kupovat  označené  výrobky s  logem.  Chodit  na  koncerty,  jejichž

výtěžek  jde  též  na  děti  z  dětských  domovů.  Pomoci  kamarádovi,  spolužákovi  v  jeho

nesnázích. Vyslechnout ho, pomoci mu vyřešit jeho problém.

V celém světě je chudoby mnoho, ale já bych chtěla nejprve zmírnit tu, kterou vidím

kolem sebe. Nejvíce bych se soustředila na děti v dětských domovech. Navštěvovala bych je,

dělala jim radost, vyhledávala bych pro ně nové rodiny.

Ráda  bych  slovo  "chudoba"  úplně  vymazala,  aby  se  již  na  světě  neobjevilo.

Uvědomuji si, že je to těžký úkol a já sama ho nezvládnu. Kdyby nás však bylo více, nejlépe

však všichni  mladí  lidé,  potom by mohl  být i  výsledek lepší.  Určitě  by se  nám povedlo

alespoň "chudobu" zmírnit. A jak? Nejprve bychom museli bojovat proti LHOSTEJNOSTI .

Nechápu, jak mohou být lidé k sobě navzájem nevšímaví, zlí a hlavně lhostejní. Asi

bychom my mladí měli bojovat proti lhostejnosti. Protože lhostejný člověk chudobu jiných

nevidí a nikomu nepomůže.

Milí kamarádi! Loučím se s Vámi a prosím :  "NEBUĎTE LHOSTEJNÍ". Dívejte se

pozorně  kolem sebe,  vžijte  se  do  situace  druhých.  Upozorněte  druhé,  kteří  ještě  "neslyší

a nevidí", kde je potřeba jejich pomoci.

A co udělat  pro zmírnění  chudoby konkrétně?  Na to ti,  kteří se rozhlédnou kolem

sebe, uvidí, uslyší, budou vnímat a přemýšlet, přijdou sami. A já nám všem držím palce, aby

nás takových bylo hodně.

S pozdravem
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