VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBÈANSKÉHO SDRUŽENÍ
HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU
ZA ROK 2003
STRUÈNÌ O NÁS
Obèanské sdružení Humanistické centrum Narovinu bylo založeno roku 1995 z iniciativy èlenù mezinárodního Humanistického hnutí (HH). Cílem èinnosti je podpora a šíøení humanistických myšlenek, ochrana lidských
práv, rozvoj obèanské spoleènosti rùznými formami kulturnì-spoleèenské èinnosti a rovnìž rozvoj celé øady
projektù rozvojové spolupráce a výchovy - takzvané projekty Kampanì lidské podpory (KLP).
Jsme jedním ze tøí obèanských sdružení, které v ÈR mezinárodní Humanistické hnutí, rozvíjející své aktivity
už ve více než 100 zemích svìta, zastupují.

HLAVNÍ OBLASTI ÈINNOSTI HUMANISTICKÉHO CENTRA NAROVINU (HCN):
Projekty v Èechách
Cílem je zejména:
· seznamovat veøejnost se situací v Africe,
· podporovat toleranci, solidaritu, respekt k rùznorodosti kultur a pùsobit proti diskriminaci, rasismu
a xenofobii v naší spoleènosti,
· zajistit materiální a finanèní podporu jednotlivých
projektù v Africe,
· ukázat smysl humanistického pøístupu k problematice tzv. tøetího svìta.
Projekty v Keni (Kampaò lidské podpory)
Cílem je zejména:
· zlepšit životní podmínky obyvatel Keni, kteøí se nacházejí v podmínkách úplné chudoby,
· zprostøedkovat sirotkùm a dìtem z chudinských
ètvrtí a venkova vzdìlání, a zvýšit tak jejich šance na
dùstojnìjší život,
· za pomoci našich spolupracovníkù v Keni ukázat
místnímu obyvatelstvu, že oni sami mohou autoorganizací a aktivním pøístupem k problémùm zlepšit svùj životní prostor a možnosti,
· humanistickým - ne humanitárním - pøístupem k situaci v Keni øešit problémy místních obyvatel v dlouhodobé perspektivì,
· zapojit místní obèany do dobrovolnické èinnosti a projektù vzájemné pomoci.

HLAVNÍ PROJEKTY HUMANISTICKÉHO CENTRA NAROVINU
REALIZOVANÉ V LETECH 1995 AŽ 2003:
ÈESKÁ REPUBLIKA
ADOPCE AFRICKÝCH DÌTÍ - PROJEKT POMOCI NA DÁLKU
Cílem projektu fungujícího od roku 2002 je pomoci dìtem, které se nacházejí
v podmínkách úplné chudoby a zprostøedkovat jim pøístup ke vzdìlání. Dìti, jejichž rodièe nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe, ale "adoptivní rodiè" z Evropy
- což mùže být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma mu hradí školné, všechny uèební pomùcky a povinnou školní uniformu.
Zasíláním finanèní èástky na tyto výdaje mu tak pomùže dosáhnout alespoò minima životních podmínek, jaké mají ostatní dìti jinde ve svìtì. Peníze se neposílají rodinì dítìte, ale pøímo škole nebo našim organizátorùm v místì, kteøí
dìtem nakoupí vše potøebné, zaøídí zápis do nejvhodnìjší školy v okolí, zaplatí
za nìj školné a spolupracují s rodinou dítìte. "Adoptivní rodina" je pak pravidelnì informována o tom, jak si dítì vede ve škole, mohou si navzájem vymìòovat fotografie, dopisovat si. Je rovnìž možné poslat dítìti menší dárek
a v rámci možností ho pøípadnì i navštívit. Minimální období, na které je si dítì možno uvedeným zpùsobem adoptovat, èiní z dùvodu koncepènosti školní
docházky alespoò dvanáct mìsícù.
Adopce afrických dìtí - projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, nebo• vytváøí pouto solidarity, porozumìní a vzájemné náklonnosti mezi rùznými národy a rùznými kulturami.

Celkem adoptováno 694 dìtí

PROSTOR HUMANISTICKÉHO CENTRA NAROVINU
Vltavská 24, Praha 5-Smíchov, tel./fax: 257 310 329
otevøeno: po - èt 10.00 - 18.00, veèery a víkendy dle programu
14. 11. 2003 byly v Praze otevøeny vlastní prostory
Humanistického centra Narovinu. Prostory jsou urèeny
jak èlenùm Humanistického centra Narovinu a jeho pøíznivcùm k pravidelným schùzkám, tak široké veøejnosti.
Zájemci o projekty Humanistického centra Narovinu se
mohou bìhem otevírací doby v centru kdykoli zastavit
a seznámit se s tím, co je zajímá. Mùžou si dát kávu a nahlédnout do materiálù sesbíraných z cest èlenù centra do
Afriky a také do tiskových materiálù a novin, které vydáváme.
Každý mìsíc se v prostorách centra koná program pro veøejnost, jehož pøehled vychází ve vìtšinì pražských kulturních pøehledù. Adoptivním rodièùm jej posíláme e-mailem
a zároveò je vyvìšen na našich webových stránkách.
Náplní programu jsou projekce a besedy s tématikou cestování, které nám zajiš•ují jak profesionální cestovatelé z cestovních agentur, tak jednotlivci, kteøí mají chu• se podìlit o své zkušenosti z cest. Dále vernisáže k probíhajícím výstavám, projekce zajímavých dokumentù, besedy se zajímavými lidmi, kurzy a literární veèery...
Také zde funguje obchùdek na principu Fair trade, kde se koupí afrických ruènì dìlaných výrobkù podporují
pøímo afriètí výrobci.
Veškeré akce jsou nevýdìleèné a stejnì tak nabízíme naše prostory k pronájmu zdarma. Kapacita èiní maximálnì 30 lidí.

HUMANISTICKÉ NOVINY NAROVINU
Humanistické noviny Narovinu vycházejí od roku 1994 z iniciativy dobrovolníkù obèanského sdružení
Humanistické centrum Narovinu. Nejsme žádní profesionální novináøi, ale "obyèejní a normální" lidé, kteøí
v tomto projektu vidí dùležitý prostøedek komunikace. Nejedná se o výdìleènou èinnost, ale o snahu zlepšit komunikaci, otevøít diskusi na témata, která se týkají nás všech, a pøispìt tak ke zlepšení naší spoleènosti ve smìru humanistických hodnot - vzájemného porozumìní a spolupráce, nenásilí, solidarity, tolerance
a nediskriminace. Do novin Narovinu mùže psát každý - jsou to noviny tolerantní a otevøené všem názorùm.
Od èervna 2001 noviny Narovinu vycházejí ve dvoubarevném provedení a jsou distribuovány zdarma po Praze
a dalších mìstech celé ÈR (døíve byly k dostání pouze na Smíchovì v Praze 5).
Najdete zde informace o probíhající Kampani lidské podpory v Africe, další zajímavé zprávy z aktivit humanistù, diskuse na nejrùznìjší témata týkající se výchovy, vzdìlání, zdraví, pokrokù ve vìdì a pozitivní zprávièky z celého svìta a samozøejmì vše dùležité, co se odehrává v Èeské republice...

Realizované Humanistické noviny Narovinu:
Rok 1994: Roèník I. - celkem vytištìno 8 èísel á 5.000 ks
Rok 1995: Roèník II. - celkem vytištìno 11 èísel á 5.000 ks
Rok 1996: Roèník III. - celkem vytištìno 10 èísel á 5.000 ks
Rok 1997: Roèník IV. - celkem vytištìno 5 èísel á 5.000 ks
Rok 1998: Roèník V. - celkem vytištìno 8 èísel á 5.000 ks
Rok 1999: Roèník VI. - celkem vytištìno 8 èísel á 5.000 ks
Rok 2000: Roèník VII. - celkem vytištìno 9 èísel á 5.000 ks
Rok 2001: Roèník VIII. - celkem vytištìny 3 èísla á 5.000 ks
Rok 2002: Roèník IX. - celkem vytištìny 4 èísla á 5.000 ks
Rok 2003: Roèník X. - celkem vytištìny 3 èísla á 5.000 ks

PLÁŽOVÝ PLES AFRIKA
Jedná se o netradièní ples s podtitulkem "Zábavou a tancem k toleranci a spolupráci nejrùznìjších kultur", který v pražské Lucernì od roku 1998 poøádají 3 obèanská sdružení pùsobící v ÈR v rámci Humanistického hnutí
(Humanistické centrum Narovinu, o. s., Dialog, o. s. a Vysokoškolští humanisté, o. s.).
Zábavný charakter a letní atmosféra na konci pražské zimy je vhodnou formou, která umožòuje zprostøedkovat
velkému poètu mladých lidí poznávání nejrùznìjších kultur a rovnìž umìní hloubìji ocenit nezmìrné bohatství,
které tkví v pestré rùznorodosti.
Cílem je podpoøit konkrétní projekty Kampanì lidské
podpory v Africe, informovat o situaci v Africe a dát
pøíležitost pøedevším mladým lidem se do Kampanì aktivnì zapojit.
Dalším neménì dùležitým cílem je prevence rasismu,
diskriminace a netolerance mezi mládeží a motivace
mladých lidí ve smyslu spolupráce a vzájemné pomoci,
aktivního nenásilí, solidarity, tolerance a respektování
všech lidských práv.
Jedná o akci zcela nevýdìleènou, kterou pøipravují neplacení dobrovolníci a stejnì tak úèinkující se vzdávají
svého honoráøe a propláceno je jim pouze cestovné.
Finanèní zajištìní celé akce probíhá formou sponzorských darù a klíèová je samozøejmì èinnost dobrovolníkù
HH s organizací a propagaèní kampaní plesu, jako je výlep plakátù èi kampaò v médiích nebo prostøednictvím
našich vlastních tiskovin a periodik.
Další informace a fotografie týkající se všech dosavadních roèníkù jsou k dispozici na internetu
(www.plesafrika.cz).

Realizované Plesy Afrika:

"Plážový ples ve stylu støedomoøí" v Lucernì (Praha, 1998) - 1658 platících návštìvníkù, 268 organizátorù
"Plážový ples ve stylu Èerného moøe" v Lucernì (Praha, 1999) - 1530 platících návštìvníkù, 354 organizátorù
"Plážový ples Afrika" v Lucernì (Praha, 2000) - byla vyprodána Lucerna
"Ples Afrika" v Lucernì (Praha, 2001) - byla opìt vyprodána Lucerna
"Ples Afrika" v Lucernì (Praha, 2002) - byla opìt úplnì vyprodána Lucerna
"Ples Afrika" v Lucernì (Praha, 4. 4. 2003) - byla opìt úplnì vyprodána Lucerna

KURZY "DOBROVOLNÍCI NA POMOC AFRICE"
Cílem kurzu je pøedat všechny užiteèné informace pro práci dobrovolníkù zabývajících se rozvojovou výchovou
a rozvojovou spoluprací s Afrikou, poskytnout zkušenosti
z Afriky i z organizace projektù na podporu Afriky v Evropì,
nauèit používat základní nástroje "osobního rùstu" k získání dostateèné energie a vnitøní síly pro pomoc ostatním a zvládání
nových, zátìžových situací - napø. techniky relaxace, psychofyziky a sebepoznávání.
Všem úèastníkùm bude umožnìno se zapojit do projektù
"Kampanì lidské podpory" pro africkou Keòu a skonèit kurz
zahájením vlastního projektu v rámci této kampanì. Zkušenosti
s dobrovolnictvím v Africe pocházejí z dlouholeté organizace
mezinárodního projektu Humanistického hnutí "Kampaò lidské
podpory" v afrických zemích.
Kurzy vede:
Dana Feminová, která už od roku 2000 organizuje projekty "Kampanì lidské podpory" v ÈR a která již ètvrtý
rok øídí projekty v africké Keni, které sama zahájila. Je koordinátorkou Humanistického hnutí, èlenkou Správní
rady organizace FORS (Èeské fórum pro rozvojovou spolupráci) a zakladatelkou a pøedsedkyní obèanského
sdružení Humanistické centrum Narovinu.

Realizované kurzy pro dobrovolníky:
Kurz a semináø "Dobrovolníci pro pomoc Africe", 2 v Praze, 11 úèastníkù (bøezen 2003)
Kurz pro dobrovolníky - Praha (duben - kvìten 2003), 4 úterní setkání, a zakonèen byl víkendovým semináøem.
Úterních hodin se zúèastnilo celkem 7 lidí, k závìreènému víkendovému semináøi se pøidali 4 lidé, kteøí nechodili na úterní kurz (3 mimopražští). Tímto kurzem se nám podaøilo navázat spolupráci s dalšími lidmi zajímajícími se o projekty KLP (pøevážná èást jich jsou adoptivní rodièe) a pøihlásily se nové koordinátorky v Opavì
a Hodonínì.

PROJEKT AFRIKA VE ŠKOLÁCH
Prezentace Kampanì lidské podpory pro školy, domy dìtí a mládeže i jiné organizace
Smyslem tohoto projektu je seznámit dìti a mládež s Afrikou, situací, ve které žijí africké dìti, a s projekty
Kampanì lidské podpory. S danou problematikou je spojen cíl prevence rasismu, diskriminace a xenofobie
u nás.
Souèástí prezentace je promítání zajímavých dokumentù z Afriky, výstava fotografií, prodejní výstava afrických
rukodìlných výrobkù a pøedevším vyprávìní našich organizátorù, kteøí pravidelnì do Keni cestují a organizují
všechny projekty v chudinských ètvrtích. Existuje samozøejmì také nezbytný prostor pro diskusi a jakékoli doplòující otázky…
Pro malé dìti je možné celou prezentaci oživit hrami s tématikou Afriky, tancem na africké rytmy nebo v pøípadì delšího èasu i výtvarnou dílnou - výrobou dáreèkù pro africké dìti nebo výkresù urèených pro nìkterou
z výstav konaných v našich afrických školách.
Dìti se také mohou zapsat do programu "pøátelství na dálku" - zaèít si dopisovat v angliètinì s nìkterými dìtmi
z Keni.
Naopak ve školách støedních a vysokých je cílem prezentace také najít nové mladé lidi, kteøí by mìli chu• se do
organizování projektù Kampanì lidské podpory zapojit aktivnì.
Vše organizuje sí• dobrovolníkù - a je to tedy pro školy bezplatné.
Pøednášky vedou:
Dana Feminová a Simona Heøtusová spolu s dalšími èleny Humanistického centra
Narovinu, kteøí mají osobní zkušenost s projekty bìžícími pøímo v Africe a znají
tamní pomìry a situaci.

Realizované prezentace ve školách:
V ZŠ v Èeských Budìjovicích,150 dìtí (7. 1. 2003)
V Gymnáziu v Èeské Tøebové, 250 studentù (27. 2. 2003)
V ZŠ ve Zlínì (bøezen 2003)

V rámci Dne Zemì DDM P3 v Praze (23. 4. 2003)
V ZŠ Resslova v Praze, 50 dìtí (23. 4. 2003.)
V ZŠ Braník v Praze, 80 dìtí (24. 4. 2003)
V Prvním reálném gymnáziu v Praze (30. 4. 2003)
V ZŠ ve Zlínì (9. 5. 2003)
V ZŠ v Turnovì (9. 6. 2003)
V Gymnáziu dr. A. Hrdlièky v Humpolci (3. 9. 2003)
V Gymnáziu Hellichova v Praze (22. 10. 2003)
V Gymnáziu Postupická v Praze (13. 11. 2003)
V ZŠ v Luhaèovicích (14. 11. 2003)
Ve Speciální škole v Tøebíèi za úèasti tisku (Horácké noviny, internetové noviny Tøebíèe, 19. 11. 2003)
V ZŠ Drtinova v Praze (17. 12. 2003)

PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z KENI
Cílem je informovat co nejširší veøejnost o situaci v Africe a všech projektech v rámci Kampanì lidské podpory, a získat tak nové sponzory èi spolupracovníky.
Tyto dokumentární fotografie zachytili dobrovolníci obèanského sdružení Humanistické centrum Narovinu pøi
svých cestách v rámci Kampanì lidské podpory. Najdete na nich život v tìch nejchudších ètvrtích a vesnicích
po celé Keni a také projekty celé kampanì.
Výstavu je možné doplnit videoprojekcí zajímavých dokumentù z Afriky, diskusí a prodejní výstavou ruènì dìlaných afrických výrobkù.
Výstava probíhá v rámci celé Èeské republiky a zdarma pouze za náklady na cestovné.
K dispozici jsou dva soubory fotografií:
- "Karibuni Kenya - Afrika nevšedníma oèima"
plastové clip rámy, 16 ks 40 x 50 cm, 14 ks 50 x 70 cm
kontaktní osoba: Simona Heøtusová
- Afrika oèima humanistù
papírová pìna, 30 ks 50 x 70 cm
kontaktní osoba: Dana Feminová

Realizované putovní výstavy:
Výstava s prezentací KLP v Muzeu v Chocni pro støední školy (26. 2. 2003)
Výstava v rámci Dne Zemì DDM P3 v Praze (23. 4. 2003)
Výstava v Klubu v Jelení v Praze spojená s promítáním (28. 4. - 15. 5. 2003)
Výstava v Paláci Akropolis v Praze (19. 5. - 25. 5. 2003)
Výstava ve Zlínì spojená s promítáním (24. 7. 2003)
Výstava v Rock Café v Praze spojená s promítáním (7. 7. - 31. 8. 2003)
Výstava v Opavì spojená s promítáním (26. 9. - 20. 10. 2003)
Výstava v Pelhøimovì spojená s promítáním (3. - 30. 11.)
Výstavy byly také mediálnì velmi úspìšné - vyšly èlánky s fotografiemi v mnoha novinách a rozhovory v rozhlase…

DALŠÍ USKUTEÈNÌNÉ AKCE
kulturní akce, prezentace Kampanì lidské podpory, setkání adoptivních rodièù…
- Prezentace Kampanì lidské podpory, restaurace Revi - Luhaèovice (20. - 21. 3. 2003)
- Prezentace Kampanì lidské podpory v rámci Ethno víkendu DDM P3 - Praha (13. 6. 2003)
- Prezentace pro Dámský klub v Brnì, který si adoptoval 2 dìti a pøislíbil další spolupráci (25. 9. 2003)
- Prezentace Kampanì lidské podpory v èajovnì ve Zvolenì (19. 11. 2003)
- Prezentace pro Mezinárodní dámský klub IWAT, který pùsobí v Praze a sdružuje pøedevším manželky diplomatù v ÈR. Odprezentovala Katka Kubíková v AJ (7. 12. 2003)

- "Setkání Adopce" - Praha (2002)
Zúèastnilo se cca 80 lidí z Prahy a dalších mìst z celé ÈR, pøedávaly se dopisy a vysvìdèení, pouštìlo video,
prohlížely fotografie a vyprávìlo o cestì do Keni…
- "Setkání Adopce" - Praha (8. 3. 2003)
Zúèastnilo se cca 80 lidí nejen z Prahy, ale i dalších
mìst z celé ÈR, pøedávaly se dopisy a vysvìdèení, pouštìlo video, prohlížely fotografie a vyprávìlo o cestì
do Keni…
- "Festival pro Afriku" v pražském Mánesu (PrahaMánes, 5. 7. 2003)
Poøádal se ve spolupráci s dalšími obèanskými sdruženími pùsobícími v rámci HH v ÈR, pøi pøíležitosti mezinárodní schùzky Rady 38 v Praze. Na programu bylo
promítání videodokumentù, setkání s "adoptivními rodièi", živá hudba, výtvarné dílny pro dìti, výstava fotografií… Celý festival byl velice podaøený a zúèastnilo se
ho celkem kolem 1000 lidí.
- Spoluorganizace Mírového pochodu - Svìtlem proti válce v Iráku (Praha, 19. 3. 2003)
- "Setkání Humanistické internacionály v Praze" (22. - 23. 11. 2003)
Pro pøípravné setkání Evropského regionálního fóra Humanistické internacionály byla vybrána po našem pozvání Praha. Znamenalo to zvládnout organizaci významného setkání, na které pøijelo více než 100 humanistù
z celé Evropy a dokonce i zástupce z Regionálního fóra Latinské Ameriky. Vše se podaøilo a setkání bylo velice zajímavé. Nejrùznìjší pracovní skupiny v mezinárodním složení zaèaly pracovat na humanistických postojích k tématùm lidská práva a nenásilí, humanistická výchova, ekonomika… v kontextu Evropy. Byl to
významný zaèátek spolupráce v celé Evropì a všechny pracovní skupiny vytvoøily úvodní dokumenty a budou
nadále pravidelnì pracovat. Konference Evropského regionálního fóra Humanistické internacionály se pøipravuje na listopad pøíštího roku.
- "Setkání adoptivních rodièù" v pražském Mánesu (13. 12. 2003)
Na programu byla živá hudba, promítání, výstava, besedy… Pøedávaly se dopisy od dìtí z Keni, prodávaly africké suvenýry a vyprávìly èerstvé zážitky z Afriky. Rodièùm se rozdával kalendáø Adopce Afrika 2004, který jsme
pro nì pøipravili jako vánoèní dárek. Zúèastnilo se cca 100 lidí.

KURZY A SEMINÁØE TECHNIK OSOBNÍHO RÙSTU
Tyto semináøe jsou pøíležitostí klást si otázky a hledat na nì odpovìdi spoleènì s dalšími lidmi, kteøí se snaží
pochopit nìco více o sobì i svìtì, ve kterém žijeme, a pracovat na sobì. Jsou pøíležitostí komunikovat sami se
sebou i s ostatními a nauèit se urèité techniky, které mohou být pøi nároèné cestì k pøekonání osobního utrpení
velice užiteèné.
Struènì øeèeno - podle humanistù se lidé mohou rozhodnout a vybrat si smìr, který dají svému životu. Mají právo si klást otázku, jestli chtìjí žít, a pokud ano, za jakých podmínek.
Nedílnou souèástí osobního rùstu je diskuse, výmìna názorù, zkušeností a objevù, založená na dùvìøe v sebe i ostatní. Všechny kurzy a semináøe jsou bezplatné a jsou urèeny pøedevším dobrovolníkùm, kteøí se snaží na sobì pracovat i proto, aby mohli být užiteènìjší i pro ostatní. Jsou vìtšinou otevøeny i všem dalším zájemcùm, kteøí
pøicházejí s dobrým úmyslem pøekonat utrpení v sobì i ve svìtì kolem nás.
Možnosti semináøù a kurzù:
Semináø Relaxace, semináø Sebepoznáním k sebeosvobození, semináø Psychofyzická cvièení, semináø Vnitøní
prùvodce, semináø na téma "Vnitøní síla", kurzy na zlepšení pozornosti, kurzy práce s pøedstavami, kurzy relaxace a øízené zážitky...

Propagace v médiích a PR
Rozhovor v TV Prima (Praha) v rubrice aktuality na téma: probíhající výstava fotografií z Keni z KLP, projekty KLP a adopce na dálku… (6. 5. 2003).

V rámci "Festivalu pro Afriku" se poøádala konference "Rozvojová spolupráce s Afrikou", které se zúèastnili zástupci Ministerstva zahranièních vìcí i dalších významných institucí a neziskových organizací. Podaøilo se
pozvat novináøe a zajistit odvysílání informace o festivalu
v celostátní TV a nìkolika rozhlasových stanicích (rozhovory v Èeském rozhlase: Radiožurnál a ÈR Praha "Host do domu", 5. 7. 2003).
Uskuteènila se návštìva Ministra životního prostøedí
ÈR pana Ambrozka v naší D.Y.C. Humanistické škole,
v jednom slumu v Nairobi. Pøedával se solární panel darovaný jednou èeskou firmou, projev mìl asistent Ministra
školství Keni, úèastnily se všechny místní TV a mnoho novináøù (3. 2. 2003).
Opakovaná návštìva Ministra životního prostøedí ÈR pana Ambrozka probìhla ještì v listopadu. Pan ministr
chtìl pøi své pracovní návštìvì Nairobi opìt navštívit naši Humanistickou školu v Ngandu. Generální delegáti
Muscort s Benem návštìvu zaøídili a pøijali pana ministra i s velvyslancem ÈR v Keni a celou delegací, která
pøedala našim dìtem jako dar školní potøeby (14. 11. 2003).
Nìkolik rozhovorù v TV (ÈR, Slovensko), vyšla rozsáhlá reportáž ve známém mìsíèníku Koktejl.
Èlánky v novinách (Respekt, Horácké noviny, MF Dnes, Lidové noviny…).
Zprovoznìní webové stránky www.adopceafrika.cz.

Žádosti o grant
Podání projektu Rozvojové pomoci "Energie ze Slunce pro školy v Keni" na Ministerstvo životního prostøedí ÈR, výše grantu cca 6 mil Kè, grant byl pøidìlen a jeho realizace bude probíhat 2004 až 2006, 20 škol v Keni
tak dostane solární panely a poèítaèe (duben 2003).

KEÒA
AKCE USKUTEÈNÌNÉ V KENI V ROCE 2003
"Pre-centra pro týmové delegáty" - Nairobi (únor, duben, srpen 2003)
Semináøe osobní práce pro týmové delegáty
Organizací tìchto semináøù se udìlal velký pokrok v osobní
práci, která pomáhá delegátùm (koordinátorùm) zvládat nejen
chod projektù, ale též zátìžové situace. Dále pomáhá zlepšit
schopnost komunikace, která je naprosto nutná pro práci delegáta.
Jeden z kurzù zorganizoval podpùrce Ken. Zúèastnili se jej delegáti nejen z Nairobi, ale i nìkteøí èlenové z Mombasy. Úèast
byla 12 èlenù a atmosféra výborná.
V souèasném okamžiku tedy absolvovali tento semináø Precentrum už všichni Generální delegáti rady Omega v Keni
a nemálo Týmových delegátù v Nairobi. Pøíští semestr je v plánu dát možnost Týmovým delegátùm v Mombase, na Rusinga
Island a pro Generální delegáty uskuteènit následující semináø - Centrum.
2 návštìvy Ministra životního prostøedí ÈR v Humanistických školách
První návštìva pana ministra Ambrozka byla v naší D.Y.C. Humanistické škole v jednom slumu v Nairobi.
Pøedával se solární panel darovaný jednou èeskou firmou, projev mìl asistent Ministra školství Keni, úèastnily
se všechny místní TV a mnoho novináøù (3. 2. 2003).

Druhá návštìva se uskuteènila v listopadu, kdy se pan ministr chtìl pøi své pracovní návštìvì Nairobi opìt
podívat na naši Humanistickou školu v Ngandu. Generální delegáti Muscort s Benem návštìvu zaøídili a pøijali
pana ministra i s velvyslancem ÈR v Keni a celou delegací, která pøedala našim dìtem jako dar školní potøeby
(14. 11. 2003).
Humanistický festival - Mombasa (29. 11. 2003)
2. roèník Humanistického festivalu, který si klade za cíl pøekonávat bariéry mezi jednotlivými kmeny žijícími
v Keni a pùsobit proti násilí a diskriminaci, tentokrát probìhl za úèasti všech Generálních delegátù Omega a dokonce i 2 koordinátorù Rady 86. Reprezentanti rùzných humanistických skupin pøijeli až z Nairobi a Kisumu,
aby pøedstavili svoji èinnost a uvaøili tradièní jídlo svého kmene. Byl to velmi významný okamžik spolupráce.
Vše se vydaøilo: jídlo bylo opravdu rùznorodé a výborné, zpívalo se, tancovalo se, prezentovalo se Humanistické
hnutí, pøedávaly se dáreèky "adoptovaným dìtem"… Zúèastnilo se pøes 500 lidí a pøišli i novináøi.

DLOUHODOBÉ PROJEKTY V KENI:
KURZY BEZPLATNÉ ALFABETIZACE
Tyto kurzy jsou urèeny pro dìti, jejichž rodiny nemají možnost zaplatit školné, a také pro dospìlé lidi, kteøí nemìli možnost chodit do
školy. Vyuèují zcela dobrovolnì univerzitní studenti a jiní dobrovolníci. Tyto kurzy poskytují alespoò minimální vzdìlání. Pro dìti
je to øešení do té doby, než se situace zlepší a budou moci zaèít chodit do školy - tøeba právì díky projektu "Adopce afrických dìtí na
dálku". Jak se zapojit? Dùležitá je pomoc darováním následujících
pøedmìtù: sešity, pera, knihy, tabule, køídy, vzdìlávací hry, sportovní náèiní, hraèky...
Nairobi, ètvr• SINAI, kurzy alfabetizace, projekt è. 40010
V této ètvrti humanisté využívají prostor kostela, kde organizují kurzy alfabetizace pro místní dìti (školu navštìvuje cca 50 dìtí). Plánem je postavit v této ètvrti školu, místní lidé mají k dispozici nádherný velký pozemek.
Nairobi, ètvr• KIBERA, kurzy alfabetizace, projekt è. 5006
Toto je jedna z nejvìtších "chudinských ètvrtí" - tzv. "slums" v Keni. V improvizovaných obydlích slepených
z kusù prken, plechù a krabic tu bez elektøiny, vody, kanalizace žije více než 1 milion lidí. Zatím tu bìží bezplatné kurzy alfabetizace organizované dobrovolníky z Humanistického hnutí - pro 80 dìtí. Pøipravuje se zapojení i do projektu "Adopce afrických dìtí na dálku".
Nairobi, ètvr• NGANDO, kurzy alfabetizace, projekt è. 5001
V této velmi chudé ètvrti - takzvaném "slum" - se humanisté zamìøili pøedevším na školy, protože vìtšina dìtí
tu nemùže chodit do školy. Rodièe si nemohou dovolit platit školné a navíc je tu jen jedna oficiální škola a strašnì moc dìtí. Na jednom místì zaèali dìlat bezplatné kurzy alfabetizace - pøípravku na školu pro malé dìti. Dnes
tato mateøská škola funguje už každý den, a to ve starém rozbitém autobuse, který nám darovala jedna firma trošku netradièní øešení, ale lepší než nic - neprší tam. Už šest mìsícù chodí do "našeho autobusu" 45 dìtí od 3
do 6 let - jde vlastnì o pøípravku na školu, takže nìco jako naše mateøská školka - uèí se základy poèítání a pøedevším anglicky, protože 1. tøída už je celá v angliètinì.
Zajímavé je, že tento projekt bude navazovat na další náš projekt "Spolupráce se školami" a spoleènì s projektem "Adopce dìtí na dálku", do kterého máme pøihlášeno asi 50 nejchudších dìtí této ètvrti, bychom skuteènì
mohli vyøešit situaci tìchto dìtí. Doufejme, že se v ÈR najdou rodiny, které budou chtít sponzorovat tyto dìti
zasíláním èástky na školné a uèebnice.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
Ve ètvrtích a vesnicích, kde zaèali pracovat èlenové Humanistického hnutí na projektech alfabetizace, byla nabídnuta spolupráce již existujícím školám. Myšlenkou této spolupráce je zaèlenìní takovéto školy do sítì aktivit Kampanì lidské podpory - nabídnout uèitelùm i rodièùm úèast na projektech Humanistického hnutí, pøijmout
do školy i urèité procento sirotkù a dìtí, které nemohou platit školné, organizovat schùzky pro lidi z okolí, spolupracovat s dalšími projekty - "Adopce afrických dìtí na dálku", poskytnout v odpoledních hodinách prostor

i pro další aktivity - napøíklad kurzy øemesel. Podstatným rysem takovéto spolupráce je i zaèlenìní humanistických hodnot do pøístupu k dìtem a jejich výchovì - výchova k nenásilí, nediskriminaci, solidaritì. Cílem je pøetvoøit tyto školy na jakási multifunkèní centra lidí dané ètvrti - prostor pro spolupráci, vzájemnou pomoc
a spoleèné øešení všech problémù daného místa.
Nairobi, ètvr• KAYOLE/SOWETO, spolupráce se školou "A to Z humanist Academy", projekt è. 4003
Škola "A to Z humanist Academy" byla otevøena v lednu 2001 pro dìti, které z finanèních dùvodù nemohou navštìvovat školu státní. Školu navštìvuje cca 50 dìtí, mezi nimi jsou také sirotci a dìti z velmi chudých rodin.
Rodièe a uèitelé se aktivnì zapojili do Kampanì lidské
podpory a organizování všech aktivit. Tuto školu také
navštìvují dìti z projektu "adopce".
Nairobi, ètvr• KASARANI , spolupráce se školou
"St. Louis academy", projekt è. 4005
Škola byla otevøena v bøeznu 2001 a navštìvuje ji cca
250 dìtí, mezi nimi jsou také sirotci a dìti z velmi chudých rodin. Tuto školu také navštìvují dìti z projektu adopce. Rodièe a uèitelé se aktivnì zapojili do Kampanì
lidské podpory a organizování všech aktivit.
Nairobi, ètvr• KASARANI, spolupráce se školou "High Gate", projekt è. 4007
V této ètvrti jsme zaèali spolupracovat se školou, kterou provozují dobrovolníci a dìti platí jen minimální školné, nutné na provoz školy. Tuto školu také navštìvují dìti bez finanèních prostøedkù a sirotci. Uèitelé nedostávají plat, ale jen jakousi symbolickou finanèní odmìnu. V této škole také probíhá kurz pro budoucí uèitele.
Nairobi, ètvr• KASARANI, spolupráce se školou "Ridge academy", projekt è. 40013
Škola byla otevøena v lednu 2001 a navštìvuje ji cca 15 dìtí. V této škole jsou také adoptované dìti z projektu
adopce na dálku.
Nairobi, ètvr• KASARANI, spolupráce se školou "Bidii academy", projekt è. 40014
Tato škola byla otevøena v kvìtnu 2002 a navštìvuje ji cca 25 dìtí. S touto školou chceme zaèít co nejdøíve spolupracovat a zaøadit nìkteré dìti, které ji navštìvují do projektu adopce na dálku.
Nairobi, ètvr• SPRING VALLEY, spolupráce se školou "Ray of hope", projekt è. 40015
Tato škola byla otevøena na zaèátku tohoto roku a navštìvují ji dìti z velmi chudých rodin. Dìti z této školy jsou
také zaøazeny do projektu adopce na dálku.
Nairobi, ètvr• NJIRU, spolupráce se školou "Early birds humanist school", projekt è. 40016
V této ètvrti humanisté využívají prostor kostela, kde organizují kurzy alfabetizace pro dìti. Na zaèátku tohoto
roku zde byla otevøena škola "Early birds humanist school" (dvì tøídy), pro dìti je také ve škole zajištìno dvakrát týdnì stravování. Plánem je postavit vedle kostela budovu školy s více tøídami. V této škole jsou také dìti
z projektu adopce na dálku.
Nairobi, slum KOROGOCHO, spolupráce se školou "Care takers academy", projekt è. 40017
Tato škola byla otevøena v roce 1999 a nabízí školku a pøedškolní tøídu. Školu navštìvuje celkem 50 dìtí a provozuje ji skupina žen ze slumu. Vìtšina dìtí ztratila rodièe vinou nemocí, zvláštì AIDS.
Nairobi, ètvr• SOWETO/KAYOLE, spolupráce se školou "Children life anchor", projekt è. 40018
Škola byla otevøena s cílem pomoci potøebným dìtem nakaženým AIDS, sirotkùm a chudým rodinám. Také v této škole jsou první adoptované dìti z projektu adopce na dálku.
Nairobi, ètvr• NGANDO, spolupráce se školou "Children life anchor", projekt è. 5002
V této velmi chudé ètvrti - takzvaném "slumu" - se humanisté zamìøili pøedevším na školy, protože vìtšina dìtí tu nemùže chodit do školy. Rodièe si nemohou dovolit platit školné a navíc je tu jen jedna oficiální škola
a strašnì moc dìtí. Kromì naší mateøské školy v autobuse jsme zahájili rovnìž vzájemnou spolupráci s nìkolika dalšími školami.
Tato škola už existuje delší dobu, ale všichni uèitelé a nìkteøí rodièe se pøidali k myšlence Humanistického hnu-

tí, a tak dnes pøijímají i dìti, které nemohou platit vùbec nic: celkem dnes mají ve velmi improvizovaných podmínkách 220 dìtí od mateøské školky až po 8. tøídu ZŠ.
Nairobi, industriální oblast MUKURU-KWA NJENGA, spolupráce se školou "Jupiter" , projekt è. 40037
Tuto školu navštìvují pøedevším sirotci a dìti z chudých rodin (školu navštìvuje celkem cca 250 dìtí).
Místo uniforem rodièe tisknou pro dìti trièka, což je také jedním z dalších projektù v této oblasti.
Nairobi, ètvr• KASSARANI, tréninkový kurz pro budoucí uèitele, projekt è. 40038
Tréninkový kurz je urèen budoucím uèitelùm ve škole "High gate academy". Momentálnì se jej úèastní 25
dospìlých. Škola také zaèala pro dìti organizovat stravovací program.

HUMANISTICKÉ ŠKOLY
Humanistické školy vznikly z iniciativy èlenù Humanistického hnutí. Tyto školy jsou vedeny humanisty a pøijímají i urèité procento sirotkù a dìtí, které nemohou platit školné, organizují schùzky pro lidi z okolí, spolupracují s dalšími projekty - "Adopce afrických dìtí na dálku", poskytují v odpoledních hodinách prostor i pro další
aktivity - napøíklad kurzy øemesel. Podstatným rysem tìchto škol je i zaèlenìní humanistických hodnot do pøístupu k dìtem a jejich výchovì - výchova k nenásilí, nediskriminaci, solidaritì. V tìchto školách vznikla jakási
multifunkèní centra lidí dané ètvrti - prostor pro spolupráci, vzájemnou pomoc a spoleèné øešení všech problémù daného místa.

Humanistické mateøské školy
Baraka Nursary school - Nairobi - Githembe
Mateøská škola pøipravující dìti ze slumu na možnost zahájení školní docházky vznikla pøed dvìma roky a dnes
organizaci projektu zajiš•uje skupina 25 èlenù
Humanistického hnutí. Právì z této mateøské školky bylo
hodnì dìtí zaøazeno do projektu adopcí, a umožnilo se jim
tak zaèít chodit do oficiálních základních škol v okolí.
Humanist Nursary school - Rusinga Island
Na ostrovì Rusinga Island humanistická skupina (dnes
130 èlenù) zaèala alfabetizaèní kurzy pro nejchudší dìti.
Potom jsme nìkteré z dìtí zaøadili do programu "Adopce
afrických dìtí", abychom jim umožnili chodit do místních
státních škol. Dnes je už na ostrovì "adoptováno" 120 dìtí, které chodí do rùzných základních škol, mají bezplatnou zdravotní péèi a koupili jsme pro nì i deky a ochranné
moskytiéry. Pro zbylé dìti se podaøilo získat prostor a zahájit bezplatnou mateøskou školu.
Diana Nursary school - Syaia district - Mur malanga
Mateøskou školu zahájila v roce 2002 skupinka 12 humanistických èlenù ve velmi chudé vesnièce Mur malanga. Dnes ji navštìvuje 60 dìtí a nìkteré z nich už také mohly zaèít chodit do školy díky programu adopcí.
Dobrovolná uèitelka - humanistka - odvádí skuteènì skvìlou práci!
Mlaase Nursary school - Mombasa - Likoni
Humanistická škola v chudé ètvrti Mombasy, kterou navštìvuje asi 80 dìtí. Celý projekt vznikl pøed rokem a stojí výhradnì na dobrovolnické práci humanistù.
Tumainy Nursary school - Mombasa - Likoni
Velmi úspìšná humanistická mateøská škola, ve které vyuèuje velice kvalifikovaná uèitelka - dùchodkynì, má
skuteènì úspìch. Po jednom roku fungování 60 dìtí z velmi chudých rodin udìlalo zkoušky a mohlo nastoupit
bezplatnì do 1. tøídy na státní školy. Dìti tu díky darùm sponzorù dostávají také obìd.
Dana kids - Mombasa
Úplnì nový projekt, který si bere pøíklad z dalších úspìšných humanistických škol v Mombase. Humanisté tu
dávají šanci dalším dìtem z velmi chudé oblasti pøipravit se na nástup do školy. Školku navštìvuje 40 dìtí.

Ndoria Humanist project - Taita hills (Ndoria)
Domeèky postavené z hlíny, které dala k dispozici jedna žena ve vesnici vzdálené asi 250 km od Mombasy, umožnily místním lidem zahájit mateøskou školu pro asi 60 dìtí. Nedávno navíc naši místní èlenové postavili kuchyni, aby mohli dìtem vaøit teplé obìdy, na které pìstují zeleninu v pøilehlé minifarmì. Celkem se o projekt
stará 17 èlenù Humanistického hnutí.

Humanistické základní školy
Musamaria Humanist school - Nairobi - BuruBuru slum
Základní humanistická škola Musamaria funguje už dlouho, ale v dubnu se pøestìhovala z bahenního domeèku
uprostøed slumu do plechové budovy se 4 tøídami, a získala tak vìtší prostor v lepším místì. Tuto školu navštìvuje 35 "adoptovaných" dìtí z programu "Adopce afrických dìtí" a celkem už 130 dìtí.
D.Y.C. Humanist school - Nairobi - Ngando
Humanistická škola, kterou v roce 2002 postavili svépomocí lidé z vesnice a humanisté, poskytuje základní
vzdìlání asi 250 dìtem - od mateøské školky až po 8.
tøídu. Celkem školu navštìvuje 78 našich "adoptovaných dìtí".V únoru 2003 jsme právì do této školy pøedali solární panel, takže dnes má i elektøinu.
V souvislosti s projektem "Elektøina ze Slunce pro školy v Keni" ji už dvakrát navštívil Ministr životního prostøedí ÈR - pan Ambrozek.
Faith Junior Academy - Nairobi - Kawangware
Nová humanistická školièka v dalším slumu v Nairobi. Pøesto, že místo je v období deš•ù velmi bahnivé, je celý projekt velmi dobøe zorganizován a poskytuje vzdìlání od mateøské školky až po 4. tøídu ZŠ. Dìti dostávají
každý den teplé obìdy. Navštìvuje ji 160 dìtí, nìkteré novì i z našeho programu adopcí.
Ngando children centre - Nairobi - Ngando
Základní škola pro 200 dìtí poskytuje vzdìlání od mateøské školy až po 8. tøídu. Nadšení dobrovolných uèitelù
je na dìtech vidìt, i když ani tady prostory nejsou ideální. Škola je také v chudinské ètvrti Nairobi a navštìvuje ji 40 "adoptovaných" dìtí .
Dagoretti Child Center - Nairobi - Dagoretti corner (Congo)
Uprostøed slumu Congo v Nairobi vybudovala Felista a její humanisté projekt pro dìti z velmi chudých rodin.
Zpoèátku se jednalo pøedevším o zábavu pro dìti - fotbal,
tradièní tance, kreslení atd., pùsobící jako prevence, aby dìti neskonèily na ulicích. Dnes se už jedná o velmi kvalitní
základní školu.
Corner Boys and Girls centre - Nairobi - Dagoretti corner
Škola vznikla jako projekt nìkolika lidí ze ètvrti, kteøí se
snažili øešit vysokou dìtskou kriminalitu v oblasti už v roce
1995. V roce 2002 se skupina pøidala k Humanistickému
hnutí. Celkem škola poskytuje vzdìlání 80 velmi chudým
dìtem a sirotkùm a dìlá i programy pro "street kids" a prevenci sexuálního zneužívání dìtí a drogového problému.
Sinai non-formal Humanist school - Nairobi - Gathecha slum
Škola vznikla pøedevším s cílem reagovat na pøibývající poèet sirotkù ve slumech - tedy dát šanci dìtem, kterým rodièe zemøeli na AIDS. V roce 2002 se skupina pøidala k Humanistickému hnutí - 14 èlenù. Poskytuje základní vzdìlání, ale pøedevším také jídlo a ošacení tìm nejchudším a opuštìným dìtem.
Bright Junior Humanist school - Nairobi - BabaDogo
Škola je ve slumu a stará se o ni 10 èlenù Humanistického hnutí. Poskytuje vzdìlání od mateøské školy až po 4.
tøídu ZŠ a každý den poskytuje dìtem obìdy. Navštìvuje ji kolem 150 dìtí - z toho asi 50 sirotkù.

Prestige Academy - Kimende
Internátní základní škola ve vesnici Kimende nedaleko Nairobi poskytuje vzdìlání, ubytování a jídlo asi 200 dìtem - vìtšinou sirotkùm. Škola má velmi dobrou povìst a její zakladatelka Nancy dává do svého projektu skuteènì hodnì - už má kolem sebe skupinu asi 100 lidí, kteøí jí pomáhají.
Kisauni Child education - Mombasa - Kisauni
Tento projekt byl zahájen naší humanistickou skupinou v kvìtnu 2003. Prostory si musí pronajímat, ale díky poèetné skupinì dobrovolníkù chtìjí takto dát šanci na vzdìlání nejchudším dìtem v okolí.
Sociany group - Mombasa
Škola, která pùsobí v bahenním domeèku ve velmi chudé ètvrti Mombasy, vyhrála na Humanistickém festivalu
1.cenu za nejlepší dìtské vystoupení - tanec, zpìv a divadelní pøedstavení. Zatím poskytuje vzdìlání jen do 2.
tøídy ZŠ, ale chce své tøídy rozšíøit pro velký zájem rodin z okolí.

KURZY ØEMESEL
Jedná se o kurzy poøádané pøedevším pro mladé lidi, kteøí ukonèili základní nebo i støedoškolské vzdìlání, ale
neumí žádné øemeslo, a tím pádem nemají možnost sehnat žádnou práci. Jde o profesní kvalifikaci - napøíklad
kurzy šití a krejèovství, výrobu tradièních afrických pøedmìtù a suvenýrù, kurzy mechanikù atd. Cílem tìchto
projektù je dát mladým lidem šanci najít uplatnìní. Absolventi daných kurzù mohou i vytvoøit malé výrobní
družstvo a zaèít si vydìlávat, pøípadnì i navázat spolupráci s humanisty v Evropì pro prodej svých výrobkù.
Pro tyto projekty jsou nezbytné pøedevším nástroje a materiál: šicí stroje a látky, náøadí pro mechaniky, øezbáøské náèiní atd.
Nairobi, ètvr• DANDORA, kurz šití a pletení, projekt è. 4001
V této ètvrti bylo otevøeno humanistické centrum, kde se lidé pravidelnì scházejí koordinovat své aktivity a kde
také probíhá kurz šití a pletení pro ženy a dívky bez kvalifikace.
Nairobi, ètvr• KASARANI, kurz šití, designu a výroby odìvù, projekt è. 4002
Tyto kurzy probíhají v humanistickém centru v Kasarani a jsou urèeny pro ženy a dívky bez kvalifikace.
Nairobi, ètvr• KAYOLE, kurz šití a výroby odìvù, projekt è. 4004
V této ètvrti bylo otevøeno humanistické centrum, kde se lidé pravidelnì scházejí koordinovat své aktivity a kde také
probíhají kurzy šití pro ženy a dívky bez kvalifikace. Kurzy bìží
již druhým rokem a navštìvuje je mnoho žen ze ètvrti Kayole.
Nairobi, ètvr• SOWETO, kurzy šití a batikování tkanin,
projekt è. 40019
Tyto kurzy mìly velký ohlas, protože umožnily rekvalifikaci
cca 50 ženám a dívkám, dalších asi 100 žen stále èeká na èekací listinì z dùvodu kapacitních problémù…
Nairobi, ètvr• SOWETO, "Shalom women group" - kurzy
šití a výroba odìvù, projekt è. 40020
Tyto kurzy navštìvuje cca 15 žen bez kvalifikace.
Nairobi, ètvr• SOWETO, "Nyota self help group" - kurzy šití a batikování tkanin, projekt è. 40021
Tyto kurzy umožnily mnoha ženám ze slumu Soweto najít nová pracovní uplatnìní.
Nairobi, ètvr• UMOJA, "Corner side - šicí centrum", projekt è. 40022
Tyto kurzy šití navštìvuje cca 15 studentù.
Nairobi, ètvr• SPRING VALLEY, stavební projekt, projekt è. 40023
Asi 27 lidí vytvoøilo družstvo. Ze spoleèných financí nakupují železné plechy a stavební materiál a pro svoje
èleny staví v této ètvrti krásné zdìné domy…
Nairobi, ètvr• KAYOLE , "White star women group" - výroba cihel a typických afrických pøedmìtù,
projekt è. 40024

Tuto skupinu èítají pøevážnì ženy, které vyrábìjí cihly a ve výrobní dílnì typické africké pøedmìty, jako jsou napø. tašky, háèkované deèky, náhrdelníky…
Nairobi, ètvr• NJIRU, kurzy šití, projekt è. 40039
Kurz šití navštìvují pøedevším svobodné matky a mladé dívky...
Daima group (krejèovská dílna i škola) - Nairobi - Dagoretti corner
Lucianna a dalších 10 èlenù založilo tuto krejèovskou dílnu v roce 2001. Zatím mají k dispozici 2 šicí stroje
a kromì výroby a prodeje odìvù poskytují i kurzy šití chudým dívkám ze slumu.
BuruBuru Leather work centre (výroba a opravy bot) - Nairobi - BuruBuru slum
Tuto dílnièku, která poskytuje bezplatné kurzy opuštìným chlapcùm ze slumu, a dává jim tak šanci se uživit, vede 10 èlenù Humanistického hnutí.
Willing group (výroba odìvù, náhrdelníkù, náušnic) - Nairobi
Tato ženská skupina má 20 èlenù a funguje jako malé výrobní družstvo. Ženy se spoleènì složí na materiál, rozdìlí si práci a pak se podìlí o výdìlek. Dává jim to šanci si vydìlat.
Kazuri women group (výroba tradièních suvenýrù a ozdob) - Nairobi - Dagoretti corner
Skupina zahájila svou èinnost s 10 èlenkami v roce 2002, dnes má 17 èlenù a funguje jako malé výrobní družstvo. Ženy se spoleènì složí na materiál, rozdìlí si práci a pak se podìlí o výdìlek. Dává jim to šanci si vydìlat.
Okoa youth centre (práce se døevem a kovy - výuka a dílna) - Nairobi - Kariobangi
Toto družstvo má 11 èlenù a vyrábí nábytek i dekoraèní pøedmìty. Zároveò zauèuje i mladé chlapce z velmi chudých rodin, aby se nauèili øemeslo a byli sobìstaèní.
Nyeri women group (výroba tašek a košù) - Nyeri
Skupina asi 50 žen vyrábìjících tradièní tašky a koše z pøírodních materiálù i z plastových odpadkù.
Mombasa women group - Mombasa
Krejèovská dílna pod vedením Consolaty funguje jako malé výrobní družstvo a dovoluje místním ženám, aby
byly alespoò trochu nezávislé. V roce 2002 zaèalo toto družstvo poskytovat bezplatné kurzy šití mladým dívkám z velmi chudých rodin. Dává jim tak nadìji na budoucnost.
Kurzy poèítaèù
Ring up Computer centre - Nairobi - Kawangware
Projekt poskytuje lidem z okolí velmi levnì využívat poèítaè a pro mladé lidi poøádá i bezplatné kurzy. V souèasném okamžiku mají k dispozici dva poèítaèe.

CENTRA NADÌJE PRO "DÌTI ULICE"
Cílem tìchto center je umožnit takzvaným "dìtem ulice" pøístup k základním potøebám, jako je jídlo a obleèení, a pøedcházet jejich závislosti na drogách. Jedná se o dìti, o které se jejich rodièe nechtìjí nebo nemohou starat (napøíklad samoživitelky bez zamìstnání, rodièe závislí na alkoholu nebo velmi chudé rodiny s mnoha dìtmi)
a o sirotky. Protože neexistuje nic jako dìtské domovy a jiné sociální pojistky, zùstávají takovéto dìti bez pomoci na ulici. Vìtšinou žijí z odpadkù a vìtšina jich zaène fetovat
napøíklad lepidlo, aby necítily hlad... Cílem takovýchto center nadìje je poskytnout tìmto dìtem alespoò jednou za den
jídlo a snažit se je vrátit do života dìtí - pomoci jim navazovat vztahy, spoleènì si hrát, sportovat, uèit je písnièky a tance a postupnì jim nabídnout i vzdìlání, a dát jim tak šanci
do budoucnosti a tím pøedejít drogové závislosti a špatným
koncùm.
Nairobi, ètvr• NJIRU, centrum pro dìti, projekt è. 4009
V této ètvrti místní ženy vyrábìjí svíèky (až 10.000 ks dennì). Díky této aktivitì jsou schopny financovat
Centrum pro dìti - pravidelné stravování a vzdìlávací program pro dìti.

Nairobi, ètvr• UMOJA, rehabilitaèní centrum pro dìti ulice "Happy offer children centre", projekt è. 40011
Centrum bylo otevøeno v roce 1999 pro sirotky, dìti ulice a svobodné matky, kterým je nabízena: zdravotnická
péèe, vzdìlávání, stravovací program, rehabilitace a snaha o znovuzapojení se do normálního života.
Nairobi, ètvr• SOWETO, rehabilitaèní centrum Soweto slum, projekt è. 40025
Centrum se stará o cca 50 dìtí. Tyto dìti pocházejí z velmi chudých rodin a èasto jsou také bìhem dne bez pravidelného jídla. Toto centrum nabízí: rehabilitaci dìtí ulice a sirotkù z dùvodu AIDS, vzdìlávání, stravovací program, nejrùznìjší kurzy, ubytování. Nìkteré dìti z tohoto centra chceme také zaøadit do projektu adopce na
dálku.
Nairobi, ètvr• KASARANI, dìti v krizi a záchranný program, projekt è. 40026
Kvùli zneužívání dìtských práv byla vytvoøena kampaò, která øíká "ANO" dìtem a jejich právùm…
Nairobi, ètvr• GITHURAI, centrum pro dìti ulice, projekt è. 40027
Toto centrum vytvoøila skupina žen. Zabezpeèují pro nì stravování, ubytování
a také hledají sponzory, kteøí by platili tìmto dìtem školné. V nejbližší dobì
chceme také tyto dìti zaøadit do projektu adopce na dálku.
Nairobi, ètvr• KARIOBANGI SOUTH, rehabilitaèní centrum "Soul
Mercy", projekt è. 40028
Toto rehabilitaèní centrum pro sirotky, dìti ulice a svobodné matky nabízí: vzdìlávání, stravovací program, rehabilitaci dìtí a výrobní dílnu pro svobodné matky.
Nairobi, ètvr• KAYOLE, centrum pro sirotky a invalidní, projekt è. 40029
Toto centrum nabízí vzdìlávání a rehabilitaèní program. Plánem do budoucna je
také zajistit dìtem ubytování.
Nairobi, ètvr• SOWETO/KAYOLE, centrum pro seniory, projekt è. 40030
Skupina asi tøiceti humanistù pomáhá seniorùm vyøešit problém se stravováním,
ubytováním, financemi, ošacením, donáškou vody, opravou domù atd. Plánem
je také postavit doèasný dùm pro seniory.
Migori, dìtský domov "Compassion orphanage home", projekt è. 40040
Komunita má možnost odkoupit velký pozemek vèetnì domu, který bude po rekonstrukci sloužit jako dìtský
domov... Pozemek se nachází v krásném prostøedí, nedaleko je také státní škola...
Matanya Humanist project - Matanya
Skupina se skládá ze 13 èlenù, kteøí se snaží øešit situaci opuštìných dìtí. Mají malou farmu, s jejíž pomocí dávají najíst dnes už 166 sirotkùm, pro které zajiš•ují i kurzy alfabetizace.
Susanah Humanist center - Nairobi
10 èlenù zahájilo tento projekt teprve nedávno. Starají se o sirotky a opuštìné dìti - tzv. "street kids" - dávají jim
každý den najíst a zahajují i vzdìlávací program.
Jemmasffec feeding programme - Nairobi - BuruBuru slum
Projekt byl zahájen v roce 2002 - dnes je jeho souèástí 12 èlenù Humanistického hnutí, kteøí vybírají každý mìsíc pøíspìvky (mezi sebou, od sousedù, ale i sponzorù), z kterých nakupují jídlo a vaøí dnes už pro 50 opuštìných dìtí ve slumu (tzv. "street kids").

CENTRA ZÁKLADNÍ LÉKAØSKÉ PÉÈE
Organizace lékaøù, zdravotních pracovníkù a dalších dobrovolníkù v Evropì pomohou s materiálním zajištìním
základního zdravotnického materiálu, dostatku informací o prevenci a hygienì v daném jazyce a pomohou s vyškolením prvních afrických dobrovolníkù v základních hygienických zásadách a první pomoci. Ti pak ve spolupráci s africkými lékaøi a studenty medicíny budou rozšiøovat tento projekt tak, aby v každé ètvrti a vesnici
byla fungující ambulance schopná bezplatnì poskytnout základní ošetøení a informace o prevenci.

Tento projekt lze podpoøit darováním lékù, zdravotnického materiálu, zajištìním pøepravy darovaných vìcí apod.
Nairobi, slum KOROGOCHO, lékaøské centrum, projekt è. 40012
V této ètvrti je v plánu otevøít lékaøské centrum, v prostorách bývalé nemocnice, která je nyní zavøená a úplnì
prázdná. Jedná se o pøízemní budovu, kde jsou cca 4 místnosti. Je to dobré místo, ale vybavení základním materiálem bude stát opravdu hodnì práce...
Nairobi, ètvr• KAYOLE, "St. Begson medical centre",
projekt è. 40031
Tato klinika byla otevøena v roce 2000 a nabízí veškerý lékaøský servis vèetnì porodního sálu.
Nairobi, slum KOROGOCHO, lékaøské centrum, projekt è. 40032
Toto lékaøské centrum bylo otevøeno pøed sedmi lety a je
provozováno pìti sestøièkami, které nabízejí své služby
zdarma. Minimální poplatky se platí jen pøi asistenci pøi porodu. Tento servis využívají ženy ze slumu, které nejsou
schopny zaplatit vysoké poplatky v nemocnicích. Cílem je
rozšíøení tohoto lékaøského centra v nemocnici.
Nairobi, projekt pomoci ve zdravotnictví, projekt è. 40041
Cílem tohoto projektu je pomoci postiženým lidem, kteøí jsou odkázáni na pomoc druhých...
Aliton Medical Humanist clinic - Nairobi - BuruBuru slum
Lékaøské støedisko poskytující alespoò základní péèi a zabývající se prevencí v jedné z nejchudších ètvrtí
Nairobi zahájilo svou èinnost v roce 2001. Vše stojí na dobrovolné práci zdravotních sester - humanistek a jejich pøátel lékaøù, kteøí docházejí 2x týdnì. Skupina zajiš•ující dnes už obsloužení 20 pacientù dennì je složena
z 13 èlenù a 40 pøíznivcù.
St. Lucy Humanist Medical clinic - Nairobi - Kayole
Lékaøské støedisko poskytující alespoò základní péèi a zabývající se prevencí.

ÚKLID ÈTVRTI A ODVOZ ODPADKÙ
Tento projekt vyšel z nezbytnosti, v obou afrických zemích (Keni i Guineji) totiž nefunguje odvoz odpadkù, tak
jak to známe v Evropì. V nìkterých ètvrtích si lidé za odvoz odpadu zaplatí a odpad je také odvezen, v jiných
ètvrtích lidé za odvoz odpadu zaplatí a pøesto odvážen není...
Takže ve ètvrtích, kde je problém s úklidem a odvozem odpadkù, každý týden organizují humanisté s lidmi ze
ètvrti sbìr odpadkù a jejich odvoz do sbìrny, kde se dále odpad tøídí a recykluje. Pro tento projekt sháníme nezbytný materiál: plastové pytle, ochranné a bezpeènostní pomùcky, jako jsou napøíklad rukavice a holinky...
Nairobi, ètvr• KASARANI, úklid ètvrti a odvoz odpadu, projekt è. 4006
V této ètvrti humanisté každý týden v sobotu organizují
sbìr odpadu a odvoz do sbìrny, kde se dále tøídí a recykluje. Je to velmi prospìšný projekt, protože v Keni neexistuje odvoz odpadkù, takže ètvrti vypadají opravdu
pøíšernì... Projekt bìží od roku 2001.
Nairobi, ètvr• SOWETO, úklid ètvrti a odvoz odpadu,
projekt è. 40033
Humanisté zaèali s tímto projektem v roce 2001, èištìní
ulic je organizováno dvakrát týdnì ve støedu a v sobotu.
Lidé ze ètvrti mají pøislíbeno, že pokud odklidí velkou
hromadu odpadu, budou moci na vyklizeném pozemku
postavit školu.

PROJEKTY V ZEMÌDÌLSTVÍ
V rámci tìchto projektù probíhá v rùzných ètvrtích èi vesnicích napø. chov užitkového domácího zvíøectva (kuøata, dobytek apod.), vytváøení systému zavlažování tak,
aby zemìdìlci nebyli závislí pouze na dešti a mohli svá
pole zavlažovat i v suchých mìsících, a zajistit si tak úrodu i pøi nepøízni poèasí apod.
Nairobi, ètvr• SPRING VALLEY, chov prasat a kuøat, projekt è. 4008
Asi 27 lidí vytvoøilo družstvo ve ètvrti, kde je velký problém s pracovními pøíležitostmi a organizují tak spoleènì,
co potøebují... Fotografie dokumentuje jednu ze schùzek
s lidmi ze ètvrti, kde se spoleènì organizují všechny projekty.

MLÁDEŽNICKÉ KLUBY (divadlo, sport…)
Good sounds youth group - Nairobi - Dagoretti corner
Cílem projektu je dát dohromady mladé chlapce a dívky a organizováním nejrùznìjších programù pùsobit preventivnì proti drogám a AIDS. Skupinu tvoøí 16 mladých lidí od 12 do 18 let, kteøí organizují fotbalové zápasy, diskotéky a divadelní pøedstavení na ulici proti AIDS a drogám .
Dagoretti Football club - Nairobi - Dagoretti corner
Tento projekt je zamìøen na opuštìné dìti "street kids", které žijí na ulici a jsou vystaveny drogám, kriminalitì…Snahou je zamìstnat je, navázat komunikaci - vytvoøit z nich tým s nìjakým cílem. Dnes má tým 30 stálých
hráèù ve tøech kategoriích (pod 10 let, do 12 let a do 14 let), poøádají turnaje.

PROJEKT VÝSTAVBY HUMANISTICKÉHO CENTRA
Myšlenkou výstavby humanistického centra je vytvoøit prostor pro všechny dùležité aktivity, které
v dané ètvrti nebo vesnici lidé postrádají, a to na základì spoleèné dobrovolné práce, aktivní úèasti
a spolupráce místních lidí, smìøující k øešení hlavních problémù, které se dotýkají všech v daném
místì. V dopoledních hodinách tu pobìží školní výuka pro dìti a zároveò aktivity centra nadìje pro
"dìti ulice", odpoledne pak mohou být prostory využívány pro nejrùznìjší kurzy øemesel, základní lékaøskou péèi a prevenci a další projekty a veèer
mùže sloužit toto centrum jako místo setkávání pro organizaèní schùzky, diskuse, semináøe...
Jde o velmi komplexní projekt, který byl právì zahájen v jedné ètvrti Nairobi (Keòa).

Cesty koordinátorù do Keni
Únor 2003
Simona Heøtusová jela do Keni s novými koordinátorkami Marií Kuncovou a Lenkou Heømanskou, cesta byla
zamìøena pøedevším na projekt "Adopce afrických dìtí", tzn. pøedávání dárkù dìtem a dokumentaci, kontrolu
škol, vyøešení všech problémù s pøestupy a ztracenými dìtmi, návštìvy nejrùznìjších projektù ve mìstech
Kisumu, Bondo, Migori, Nyeri (pøevážnì zemìdìlské projekty, centra pro dìti, školy a kurzy alfabetizace…).

Únor 2003
Cesta nových koordinátorù Hany Volkové a Vlaïky Knotkové do Keni pod vedením Dany Feminové.
Kvìten 2003
Cesta dalšího nového koordinátora do Keni. Spoleènì s Danou Feminovou jela Katka Kubíková.
Kvìten - èerven 2003
Cesta do Keni Lenky Heømanské. Kontrolovala pøevážné projekt "Adopce afrických dìtí".
Listopad 2003
Cesta do Keni Marie Kuncové spoleènì s novou koordinátorkou Zuzanou Mikovou. Cesta byla opìt pøedevším
zamìøena na kontrolu projektu "Adopce afrických dìtí"…
Listopad 2003
Cesta hlavní koordinátorky Dany Feminové a koordinátorky Lenky Roskové, pro kterou to byla první cesta.
V Keni dobøe pokraèují všechny rozbìhlé projekty a zahájily se i nìkteré nové.

SLOVENSKO
V tomto roce se nám podaøilo rozšíøit naše aktivity také na Slovensko, kde zaèal bìžet projekt adopce a dùležité je teï vytvoøit a rozjet strukturu místních koordinátorù. Další obecnou prioritou bude osobní práce na všech
úrovních.
Reportáž pro slovenskou TV Markýza (èervenec 2003)
V èervenci nás oslovila TV Markýza ze Slovenska s žádostí o reportáž o našich projektech pro Keòu a pøedevším o "Adopci afrických dìtí". Rozhovor s Danou a Katkou odvysílali v hlavním zpravodajském poøadu i s uvedením naší webové stránky. Proto jsme rychle umístili na náš web upoutávku, že hledáme koordinátory, kteøí
by chtìli všechny projekty zaèít organizovat i na Slovensku. Ozvalo se celkem asi 30 zájemcù, se kterými jsme
zaèali komunikovat po internetu a pøipravovat semináø pro dobrovolníky.
Semináø pro dobrovolníky - Svit (10. - 12. 10. 2003)
Semináø byl pøipraven po internetu - zájemci o rozjezd projektù na Slovensku našli vhodné místo, a tak nezbývalo než vyrazit na Slovensko. Semináø vedla Dana s Katkou. Sice nakonec pro rùzné nemoci a pracovní povinnosti se zúèastnilo jen 6 Slovákù, ale zato atmosféra byla pøíjemná a všichni si našli formu, jak se chtìjí do
aktivit zapojit. S jasným projektem zahájit èinnost Humanistického
hnutí na Slovensku a rozjet svoji vlastní humanistickou skupinu odjíždìly ze semináøe dvì dívky: Martina ze Zvolena a Martina
z Bratislavy. Na zaèátek to není vùbec špatné!
Prezentace KLP a adopcí v èajovnì - Zvolen (19. 11. 2003)

FINANÈNÍ BILANCE 2003
Výnosy

v Kè

Pøijaté dary

4 838 000

Tr ž b y z a p r o d e j z b o ž í a s l u ž e b

309 000

Výnosy celkem

5 147 000

Náklady

v Kè

Kanceláøský provoz

100 000

Mzdové náklady

81 000

Cestovné

91 000

Te l e f o n , p o š t o v n é

61 000

Školné v projektu Adopce

2 525 000

Nájem

43 000

Kopie a grafické práce

143 000

Ostatní náklady

212 000

Náklady celkem

3 256 000

Hospodáøský výsledek roku 2003 tedy èinil 1 891 000,- Kè.
Daòové pøiznání podává Humanistické centrum Narovinu u Finanèního úøadu Prahy 2.
Statutární orgán - pøedseda:
Dana Feminová
Kontakt:
Obèanské sdružení Humanistické centrum Narovinu
Na Slupi 5, 128 00 Praha 2
HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU
Vltavská 24, Praha 5-Smíchov, metro B-Andìl
Tel./fax: 257 310 329, 777 711 911, 608 301 270
Registrace: MV ÈR 22. 6. 1995 pod è.j. II/S-OS/1-27557/95-R
IÈ: 63109948, DIÈ: CZ63109948
Bankovní spojení:
Èeská Republika: KB-Praha 5, è.ú. 19-1460510217/0100
Slovensko: ÈSOB-Zvolen, è.ú. 4001055909/7500
Za Humanistické centrum Narovinu
Dana Feminová

