
Galerie Naivní anděl
v Kolíně

Vás zve na výstavu

Vernisáž proběhne v sobotu 20. 9. 2014 od 14 hodin.
Úvodní slovo přednese PhDr. Miroslav Tyč.

Hudební doprovod: Lucie Mrňáková a Lukáš Lázňovský.
Součástí vernisáže bude obchůdek typických afických 

rukodělných výrobků v duchu fair trade, beseda, 
videoprojekce a promítání fotografií zachycujících rozvojové 

projekty a život v nejchudších čtvrtích Keni.

20. 9. - 8. 11. 2014

KARIBUNI KENYA
Afrika nevšedníma očima

Galerie Naivní anděl

KARIBUNI KENYA
Afrika nevšedníma očima

Výstava dokumentárních fotografií, které vznikly při cestách dobrovolníků Centra Naro-
vinu do Keni. Fotografie zachycují rozvojové projekty a život v nejchudších čtvrtích i na ves-
nicích.

Centrum Narovinu je obecně prospěšnou společností, která vznikla v roce 1995. Hlavní 
náplň činnosti Centra Narovinu představují v současné době projekty zahraniční rozvojové 
spolupráce a globální rozvojové výchovy. Je členem českého Fóra pro rozvojovou spoluprá-
ci (FORS) a spolupracuje na kampani Česko proti chudobě. Všechny projekty jsou vedeny s 
velkým důrazem na dlouhodobou udržitelnost, podporu soběstačnosti, přechod od pasivní-
ho přístupu k aktivnímu převzetí zodpovědnosti a využívání vlastních možností. Dalším cílem 
je rozvoj dobrovolnické práce v oblasti rozvojové spolupráce.

Hlavní projekty Centra Narovinu:
• Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
• Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island / Keňa
• Voda pro Kauti / Keňa
• Miniobchůdek Afrika v duchu „Fair Trade“
• Projekt Afrika nevšedníma očima – programy ve školách a pro veřejnost
• Kurzy „Dobrovolníci pro pomoc Africe“
• Partnerský program mezi českými a keňskými školami

Kontakt: Centrum Narovinu, Sokolská 32, Praha 2 (metro I. P. Pavlova), e-mail: simona.
hertusova@adopceafrika.cz, mobil 608 301 270, www.adopceafrika.cz

Výstavu pořádá
Naivní restaurant

a
Polabský Zlatý pruh

Kulturní společnost Miroslava Benáka

Domníváme se, že náš domovský region středního Polabí je hodnotným společenským a kulturním dědictvím, 
jež je třeba nejenom uchovávat a rozšiřovat mezi nynějšími i pro budoucí generace, ale které je i po vzoru 

našich třeba nadále obohacovat. Snažíme se proto vyvíjet společenské, sociální a kulturní aktivity, jako jsou 
výstavy, setkání, výchova, vzdělávání a pomoc sociálně slabým, handicapovaným a znevýhodněným skupi-

nám obyvatel, přednášky či publikační činnost.
Pokud byste chtěli jakýmkoli způsobem, ať již fyzicky či finančně, přispět našemu sdružení, můžete se obrátit na 

naší elektronickou adresu:
pzp@centrum.cz či přímo přispět na náš účet: 1920259001/5500

www.pzp.unas.cz


