
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S péčí o děti nám můžete pomoci i vy 
sponzorováním nebo darem.  
Zveme vás k prohlídce našich webových 
stránek: www.orphelinat-saintetherese.org 
E-mail: info@orphelinatsaintetherese.org 

Adresa : 
01 BP 1631, Ouagadougou 01, Burkina Faso 
Tel  : (+226) 70 39 36 29 ou 75 36 96 76  
Pizzeria : (+226) 79 73 33 31 

 

Sdružení Cesty naděje 
chránit, milovat, vychovávat 

Sirotčinec sv. Terezie v Loumbila 

v Burkina Faso  

Společnosti apoštolského života  
Donum Dei  

Pracující misionářky Neposkvrněné  Le Centre d’Accueil des 

Enfants en Détresse 

(CAED) Sainte Thérèse 

de l’Enfant Jésus à 

Loumbila  

Kontakní osoba v Česku :   

Misijní rodina Donum Dei 
Pracující misionářky  Neposkvrněné 
Adresa: Petrov 3  
  60200 Brno 
tel. +420 543 235 164 nebo 
    +420 737777374 
e-mail: leauvivebrno@centrum.cz 

Číslo účtu: 2107835920/2700 

mailto:info@orphelinat-saintetherese.org


 Sirotčinec sv. Terezie od dítěte Ježíše založily 

v roce 1995 Pracující Misionářky Neposkvrněné 

jako centrum, které přijímá a doprovází sirotky a 

děti v nouzi od narození až do  18 let. Od svého 

vzniku přijal tento sirotčinec více než 600 dětí. 

Všem poskytujeme ubytování, stravu, pečujeme o 

ně, umožňujeme jim školní docházku, aby získaly 

vzdělání, a tím i naději na lepší budoucnost. 

V současnosti se v sirotčinci staráme  o  45 dětí,  od 

novorozeňat až do čtrnácti let.  Přesněji je to 13 

kojenců a dále děti v předškolním a mladším 

školním věku. Kromě toho pečujeme rovněž o více 

než 150 dětí mimo náš domov, které se vrátily do 

svých rodin, avšak my je i nadále doprovázíme, 

zajišťujeme jim úhradu školného a -  pokud je to 

možné - tak i stravu.  

 

Životní náklady však stále narůstají a naše 

prostředky jsou limitovány. To je jeden z důvodů, 

proč se na vás obracíme s prosbou o pomoc, 

abychom se mohly lépe starat o děti, které to 

potřebují.  Pokud byste se chtěli podílet na výchově 

dětí, nabízíme možnost využití „adopce na dálku“. 

Pro lepší orientaci zde uvádíme přehled nákladů na 

vzdělání v Burkina Faso. 

100 euro na 1 rok pro dítě v předškolním a mladším 

školním věku /65.000 FCFA/ 

150 euro na 1 rok pro dítě na základní škole 

/100.000 FCFA/ 

180 euro na 1 rok pro studium na střední škole 

/120.000 FCFA/ 

915 euro na 1 rok pro studium na vysoké škole 

/600.000 FCFA/ 

Samozřejmě je možné darovat libovolnou částku 

dle vašich možností. 

Děkujeme vám z celého srdce za vaši všestrannou 

pomoc, která nám pomáhá v našem poslání a péči 

o děti, které nám svěřil Pán.  

Kéž vám sv. Terezie, patronka tohoto sirotčince, 

žehná a žehná také vašim rodinám. 


