
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA Centra Narovinu – 15.12.2014 
 

 

“Adoptovaná“ dívka Eunice z Keni přiletěla na Vánoce  
ke své “adoptivní rodině“ 

 
Keňská dívka z programu Adopce afrických dětí – projektu pomoci na 

dálku přiletěla navštívit svoji „adoptivní rodinu“ do Bratislavy. V pátek 

19.12. navštíví Prahu a tak Vás při této příležitosti srdečně zveme na 

setkání. 

 

Eunice přišla o své rodiče, když byla malá. Se vzděláním ji pomáhá 

rodina ze Slovenska a střední školu teď studuje právě díky projektu 

Adopce na dálku. Adoptivní rodina z Bratislavy jí přes Centrum 

Narovinu podporuje už od roku 2007. 

 

 
Pátek 19.12.2014 

Restaurace I Love Mama (Lublaňská 1001/11, Praha 2) 
 

TISKOVÁ KONFERENCE ve 13 hod. s ochutnávkou čerstvě upražené keňské kávy... 
  

SETKÁNÍ pro veřejnost s diskuzí a promítáním od 18:00 hod.  
Na setkání budete mít také možnost ochutnat čerstvě upraženou keňskou kávu, kterou jsme dovezli z Keni. Pokud 

budete držet palce a náklad se nikde nezasekne, bude možnost koupit i balíčky kávy a čaje, čímž podpoříte naše 

projekty. A samozřejmě nebudou chybět ani dárkové certifikáty Pošli to dál! 

 

 

Vzdělání dětí v Keni je možné podpořit několika způsoby. Prvním, velmi rozšířeným, je Adopce 

afrických dětí – projekt pomoci na dálku. Program umožňuje adoptovat na dálku konkrétní dítě a jeho 

finanční podporu. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. 

Nepravidelnou nebo jednorázovou možností je podpora Klubu přátel adopce nebo nákup dárkového 

certifikátu Pošli to dál! Ke každému certifikátu dostáváte africký dáreček pro štěstí, který Vám určitě 

udělá radost, tak jako Vaše podpora přináší velkou radost konkrétním dětem v Keni. 

Chcete obdarovat své blízké dárkem, který má smysl? Darujte dárkové certifikáty Centra 
Narovinu. Dětem v Keni můžete darovat vzdělání a zdravotní péči. 



 

 

 

Program DARUJ VZDĚLÁNÍ nabízí tyto možnosti 

podpory: školní  taška  v  hodnotě  200,–  Kč, školní  

pomůcky v hodnotě 300,– Kč, učebnice v  hodnotě  

500,–  Kč, školní uniforma  v  hodnotě  850,– Kč, 

školné v hodnotě 1 000,– Kč a 3 000,– Kč. 

V programu DARUJ ZDRAVÍ  darujete  kvalitní  

zdravotní  péči  v  těchto  oblastech: léčba  běžných 

nemocí v hodnotě 200,– Kč, specializované  vyšetření  

v  hodnotě  400,– Kč, porod  v  hodnotě 600,–  Kč, 

léčba  zlomeniny  a  pokousání psem v hodnotě 1 

800,– Kč. 

Certifikáty DARUJ NADĚJI darují potřebné věci pro děti Ostrova Naděje na Rusinga Island: moskytiéra v 

hodnotě  100,– Kč, jídlo pro 1 dítě na 1 den v hodnotě  180,–  Kč, 10 kuřat v hodnotě  200,– Kč, knihy v hodnotě  

300,– Kč, matrace v hodnotě  1000,–  Kč, školní lavice a židle v hodnotě  2 400,– Kč. 

Ať  vám  podpora  přináší  radost,  tak  jako přináší   radost   konkrétním dětem v Keni. Díky Vaší pomoci získávají 

vzdělání, naději a šanci na lepší život. Děkujeme, že společně můžeme pomáhat. 

Více informací a objednávky http://www.centrumnarovinu.cz/content/darkove-certifikaty-posli-dal 

Eva Syrovátková, mobil:   +420 777 831 836 , info@centrumnarovinu.cz 

 

Přejeme Vám poklidné adventní dny a děkujeme za pozornost této aktivitě. 

 

S přátelským pozdravem, 

Simona Heřtusová 

simona.hertusova@adopceafrika.cz, mobil 608 301 270, www.adopceafrika.cz 
 
 
Centrum Narovinu je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 1995. Hlavní náplň činnosti Centra Narovinu 

představují v současné době projekty zahraniční rozvojové spolupráce, globální rozvojové výchovy a rozvoj dobrovolnické 

práce. Je členem českého Fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS) a spolupracuje na 

kampani Česko proti chudobě. Rozvojové projekty v africké Keni organizuje od roku 

2000. Všechny projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou udržitelnost, 

podporu soběstačnosti a přechod od pasivního přístupu k aktivnímu převzetí 

zodpovědnosti. 

Hlavní projekty Centra Narovinu: Adopce afrických dětí – projekt pomoci na 

dálku • Afrika nevšedníma očima – programy ve školách a pro veřejnost • Kurzy 

"Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci s Afrikou" • Komunitní centrum Ostrov 

Naděje na Rusinga Island / Keňa • Voda pro Kauti / Keňa • Partnerský program mezi 

českými a keňskými školami 


