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PŘEDSTAVENÍ NAROVINU
Humanistické centrum Narovinu je občanské sdružení, které vzniklo v roce
1995 z iniciativy členů mezinárodního Humanistického hnutí, které dnes už působí
ve více než 120 zemích světa. Cílem činnosti je podpora a šíření humanistických
myšlenek, ochrana lidských práv, rozvoj dobrovolnictví a projekty rozvojové
spolupráce a výchovy.
Je zakládajícím členem platformy neziskových organizací zabývajících se
rozvojovou spoluprací (FORS) a spolupracuje s kampaní „Česko proti chudobě“.
V roce 2000 se připojilo k mezinárodní „Kampani lidské podpory“ (KLP), která si
klade za cíl vytvořit síť solidarity a vzájemné spolupráce mezi obyvateli bohatých
a chudých zemí světa, a zahájilo projekty pro africkou Keňu. V roce 2003 se činnost
rozšířila i na Slovensko.
Mezi hlavní projekty patří „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“,
rozvojové projekty v rámci KLP v Keni a Indii, kurzy pro dobrovolníky, Ples Afrika,
putovní výstavy fotografií s promítáním a besedami, projekt pro děti
a mládež Afrika ve školách – „Afrika nevšedníma očima ...nejen v českých školách“
a „Výchovou k nenásilí“... Aktivně se účastní i kampaní „Evropa pro mír“, „Síla
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nenásilí“ a „Pochodu za mír a nenásilí“.
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Hlavní cíle:
- různými formami kulturně-společenské činnosti upozorňovat na situaci dnešní
společnosti
- podporovat multikulturalitu – respekt k různorodosti, tolerance a solidarita
- rozvíjet projekty rozvojové spolupráce a výchovy v rámci Kampaně lidské podpory
- prosazovat nenásilí jako jedinou možnou metodu k dosažení změn a řešení konfliktů
- napomáhat rozvoji dobrovolnictví

Organizační struktura a lidé Narovinu:
Nejvyšším orgánem je Valná hromada, která volí Radu sdružení. Radu tvoří předseda, mluvčí,
hospodář a další členové Rady. Předseda je statutárním orgánem Humanistického centra Narovinu,
který zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.

Orgány Narovinu působily v roce 2008 v tomto složení:
1) Dana Feminová – předsedkyně
2) Simona Heřtusová – mluvčí
3) Daniela Cachová  – hospodář

Zaměstnanci Narovinu v roce 2008:
1) Dana Feminová – výkonná ředitelka a hlavní koordinátorka projektů rozvojové spolupráce
2) Hana Kuncová – vedoucí administrativního zajištění projektu adopcí (leden – srpen)
3) Hana Kořínková – vedoucí administrativního zajištění projektu adopcí (květen – prosinec)
4) Vendula Kašparová –pomoc při administrativním zajištění projektu adopcí (leden – září)
5) Marie Řezáčová – pomoc při administrativním zajištění projektu adopcí (říjen – prosinec)
6) Simona Heřtusová – hlavní koordinátorka projektů KLP v České republice, sponzoring
a propagace
7) Lenka Rosková – hlavní koordinátorka projektu Afrika ve školách – „Afrika nevšedníma
očima ...nejen v českých školách“
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Kontakty a oficiální informace:
Humanistické centrum Narovinu
Adresa: Tyršova 1, 120 00 Praha 2, mobil: +420 732 203 196, 777 831 836
Internet: www.humanistinarovinu.cz, www.adopceafrika.cz,
e-mail: info@humanistinarovinu.cz
Číslo účtu: KB-Praha 5, číslo účtu: 19-1460510217/0100, český účet v EUR u KB 43-2713670257
IČO: 63109948, DIČ: CZ 63109948 Registrace: MV ČR 22. 6. 1995 pod č.j. II/S-OS/1-27557/95-R

Kontakty podle projektů:
• Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku
• Miniobchůdek Afrika v duchu „Fair Trade“
• Administrativní výpomoc v Humanistickém centru Narovinu
(Centrum Tyršova 1, Praha 2, mobil 732 203 196, 777 831 836, info@humanistinarovinu.cz)
• Projekty Kampaně lidské podpory v ČR (výstavy, koncerty, sbírky, přednášky, benefice,
Ples Afrika...) (Simona Heřtusová, 608 301 270, simona.hertusova@adopceafrika.cz)
• Projekt „Afrika nevšedníma očima ...nejen v českých školách“
(Lenka Rosková, 608 326 342, Rrroska@seznam.cz)
• Projekty rozvojové spolupráce v Keni (Dana Feminová, 777 711 911,
dana.feminova@adopceafrika.cz)
• Projekt Výchova k nenásilí (Danda Cachová, 724 785 876, bedy.ns@seznam.cz)
nenásilí...) (Dana Feminová, 777 711 911, dana.feminova@adopceafrika.cz)
• Projekty rozvojové spolupráce v Indii
(Světlana Kniazeva, 776 805 732, xknis@seznam.cz)
• Kurzy „Dobrovolníci pro svět bez válek a chudoby“
- se zaměřením na nové koordinátory adopcí
  (Jana Soukupová, 603 450 779, jana.soukupova@adopceafrika.cz)
- se širším zaměřením na mírové aktivity, rozvojové projekty, osobní růst
  (Dana Feminová, 777 711 911,
dana.feminova@adopceafrika.cz)
• Kurzy sebepoznání a techniky
osobního růstu
(Dana Feminová, 777 711 911,
dana.feminova@adopceafrika.cz)
• Projekt Otevřené dveře –
integrační tábory pro děti
• Centrum kultur
(Světlana Kniazeva, 776 805 732,
xknis@seznam.cz)
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• Mírové aktivity (Světový pochod za mír a nenásilí, Symbol Míru, Evropa pro mír, Síla
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KAMPAŇ LIDSKÉ PODPORY
(Keňa, ČR, Slovensko, Indie)

PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V KENI
Adopce afrických dětí
projekt pomoci na dálku
Cílem projektu je zprostředkovat přístup
ke vzdělání dětem z velmi chudých rodin
a sirotkům.
Od zahájení projektu v roce 2002 už
Humanistické centrum Narovinu našlo
v Čechách a na Slovensku „adoptivní
rodiče“ pro více než 3 200 dětí z Keni. Jen
během roku 2008 se do programu přidalo
celkem 706 dětí. „Adoptivní rodina” posílá
dítěti finanční částku, která uhradí školné
a výdaje spojené s výukou, a je pravidelně
informována o tom, jak si dítě vede ve škole. Mohou si vyměňovat  i aktuální fotografie, dopisovat
si, poslat dítěti dárek a v rámci možností se případně i vzájemně navštívit.
Konkrétní dítě, které právě na pomoc čeká, je možno vybrat v databázi na webových stránkách.
Příspěvek na pravidelnou školní docházku je 600 korun  měsíčně (25 eur); jde tedy o částku, která
představuje méně než jeden šálek kávy denně.
Projekt je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity,
porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a kulturami.

Kola pro „adoptované“ děti v Keni
Na podzim dostali „adoptivní“ rodiče další nabídku extra dárku – možnost zakoupit svým
svěřencům kolo. Kola se hromadně nakupovala přímo v Keni a poté se předávala dětem. Opět
náleží velká pochvala keňským koordinátorům, kteří museli kupovat přes 330 různě velkých kol
podle věku dětí.
Nákup kol není jen rozmar pro radost. Děti, především ty z venkova, musí často denně urazit  
několik kilometrů do školy a s kolem jim to rozhodně půjde lépe.

Setkání s keňskými koordinátory na jaře a na podzim
Na jaře a na podzim probíhala setkání keňských koordinátorů, kteří přiletěli na několik týdnů do
České republiky, ve školách a s „adoptivními rodiči“. Všichni zúčastnění se mohli na cokoliv ohledně
adopcí i života v Keni zeptat a afričtí koordinátoři vysvětlovali všechny detaily a zkušenosti a často
také nepochopitelné rozdíly životního stylu. Kromě toho měli návštěvníci možnost zhlédnout
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zajímavé dokumenty, popovídat si
s přítomnými koordinátory adopcí,
posbírat informační materiály
a prohlédnout si či zakoupit typické
keňské výrobky. Ve školách byl program
často doplněn zajímavými workshopy
s africkou tématikou…

Pravidelná promítání pro „adoptivní rodiče“ v Humanistickém centru Narovinu
v Praze
Pravidelně jsou adoptivní rodiče dětí v Keni i nejširší veřejnost zváni na promítání, kde
mají příležitost dozvědět se více o životě a situaci v Keni a seznámit se osobně s některými
koordinátory projektů. Samozřejmě rádi zodpovídáme všechny otázky týkající se všech
projektů našeho občanského sdružení, především projektu Adopce na dálku.
Uskutečnila se tato setkání: 12. 2., 19. 2., 25. 2., 24. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12.

„Ostrov Naděje“ - Rusinga Island
Komunitní centrum se sirotčincem, jídelnou, vzdělávacím centrem s knihovnou,
mateřskou a základní školou a lékařským střediskem
Jde o oblast ostrova ve Viktoriině jezeře, v západní části Keni, kde žije asi 22 tisíc obyvatel,
pouze drobným zemědělstvím a rybolovem. Nemoci jako malárie a AIDS, podvýživa
a nedostatečná lékařská péče jsou velkými problémy, které mimo jiné způsobují i narůstající
počet sirotků.

KAMPAŇ LIDSKÉ PODPORY

z nichž téměř polovinu tvoří děti do 15 let. Je to velmi chudá oblast, kde se většina lidí živí
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Stavba komunitního centra  byla zahájena na konci
roku 2005 a zatím se podařilo postavit dvě budovy
pro ubytování dětí a personálu sirotčince s kapacitou
40 osob, dále velkou kuchyň s jídelnou a centrum
vzdělávání. Celou stavbu zajišťovala komunita na
pozemku, který bezplatně darovala.  Provoz v centru
vzdělávání byl zahájen provozem mateřské školky na
začátku května 2006. Na podzim roku 2006 proběhla
úspěšně elektrifikace centra fotovoltaickými systémy
díky projektu „Elektřina ze Slunce pro školy“, který byl
financován v rámci oficiální rozvojové spolupráce ČR.
Tento projekt zajistil i vybavení počítači a tiskárnou.
Úspěšně byla dostavěna úpravna vody a septik,
sprchy i záchody, a tak od ledna 2008 nastoupilo
prvních 21 sirotků do sirotčince. Během roku se pak
dokončily další detaily, aby od ledna 2009 mohlo
najít svůj nový domov v sirotčinci dalších 12 dětí.
Vzhledem k velkým úspěchům mateřské školky
vedené systémem Montessori si celá komunita
přála umožnit dětem pokračovat v kvalitním
vzdělávání i ve škole základní. Byla tedy snaha
co nejdříve postavit i kompletní budovu celé
základní školy, která byla v prosinci 2008 dokončena a od ledna 2009 se děti z provizorních tříd už
přestěhovaly do úplně nové školy. Celkem se tedy „Ostrov naděje“ každý den stará už o 210 dětí
ve věku od 3 do 11 let, přičemž každý rok by se mělo dalších 30 dětí přidat a postupně tak doplnit
plnou kapacitu školy. Kromě kvalitní výuky a prostoru pro hry jim je poskytováno i stravování.
Částečně se jídlo pěstuje přímo v areálu díky dobrovolnické práci rodičů a celé komunity, ale
přesto je pravidelný oběd a svačiny pro všechny děti velmi nákladnou záležitostí, na kterou stále
sháníme sponzorské dary.
V tomto okamžiku se snažíme vybavit centrum vzdělávání pro dospělé, aby mohly začít fungovat
vzdělávací a preventivní programy pro celou komunitu – v plánu je knihovna, počítačová místnost
s internetem a videoprojektor. Také chceme uskutečnit stavbu a fungování lékařského střediska na
pozemku, který po dobrých zkušenostech opět poskytla komunita. Je připraven celý projekt, takže
doufáme, že rok 2009 bude ve znamení stavby nemocnice.
S čím potřebujeme aktuálně pomoci:
-

zajištění kvalitního a pravidelného stravování pro všechny děti – finanční příspěvek na

stravování nebo zajištění malého traktoru, který by umožnil rozšířit pěstitelskou činnost a umožnil
trvalou udržitelnost stravovacího projektu
-

zajištění učebních pomůcek Montessori pro všechny třídy

-

vybudování dětského hřiště – prolézačky, klouzačky…

-

vysazení ovocných stromů, zajištění malé farmy v areálu

-

vybavení knihovny a počítačové místnosti – nákup knih, počítačů, zajištění internetového
připojení
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-

zajištění financí na platy nezbytného personálu (kvalifikované učitelky a vychovatelky,

personál jídelny, manažer celého projektu…)
-

zajištění financí na vybavení a provoz lékařského střediska.

Malujeme po síti 2008 – obrázky keňských dětí na téma „Můj tajný
sen“ pro mezinárodní výtvarnou soutěž Českého rozhlasu
I tento rok se děti z nejchudších čtvrtí, slumů a vesnic Keni zúčastnily výtvarné soutěže
Českého rozhlasu „Malujeme po síti“. Obrázky z Keni byly velmi zajímavé ve srovnání
s tajnými sny dětí ze západní Evropy. Objevily se zde například tajné sny stát se učitelem,
lékařkou, farmářem atd.
V červnu byly nejlepší práce vystaveny na výstavě v Muzeu hl. města Prahy. Poté byly
všechny obrázky k vidění také na výstavě v Humanistickém centru Narovinu v Praze.

Ostatní projekty Kampaně lidské podpory v Keni
Spolupráce mezi Humanistickým centrem Narovinu a partnerskou organizací Humanist
Centre of Kenya je skutečně velice široká a stále se prohlubuje a rozšiřuje do různých měst
i venkovských oblastí Keni. Keňští kolegové během roku podnikali množství organizačních
cest, pořádali semináře, informační schůzky a školení nových členů. Výsledkem je řada
projektů organizovaných sítí už více než 10 000 dobrovolníků po celém území Keni. Je
to velký úspěch, protože hlavním principem Kampaně lidské podpory je právě vytvoření
řetězce solidarity s dodržením principu reciprocity  (když někdo pomáhá mně, použiji své

Tento rok v Keni přibylo nebo se do tohoto řetězce solidarity připojilo značné množství
nových projektů, skupin a institucí. Organizují se humanistické školy a školky, kurzy řemeslné
výroby, centra lékařské péče, zemědělské projekty, centra pro děti ulice a potřebné děti,
projekty zaměřené na získávání drobných financí svépomocí...

KAMPAŇ LIDSKÉ PODPORY

síly a schopnosti, abych pomáhal dalším).
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Cesty koordinátorů z ČR do africké Keni
Koordinátoři z České republiky jezdí do Keni pravidelně a snaží se během svých cest pomáhat
s konkrétními projekty, namátkově navštěvovat školy a děti v projektu Adopce na dálku, organizují
semináře pro místní koordinátory a dobrovolníky a navazují kontakty s dalšími skupinami po celé
Keni.
V roce 2008 se uskutečnilo několik cest koordinátorů: Dany Feminové, Simony Heřtusové a Aleny
Polanecké.

Veřejná sbírka SOS KEŇA
V souvislosti s povolebními nepokoji v Keni vyhlašuje Humanistické hnutí veřejnou sbírku
SOS KEŇA. Tímto způsobem vyjadřujeme solidaritu a žádost o nenásilné, demokratické řešení
vzniklé situace. Apelujme na politické představitele a mezinárodní instituce, aby se vytvořil silný
mezinárodní tlak, který napomůže okamžitému zastavení rozbíhajícího se násilí.
Uskutečněná setkání:
4. 1. 2008 „Světlem za klid zbraní v Keni“ –  Václavské náměstí v Praze. Humanistické hnutí společně
s Amnesty International ČR svolávají shromáždění za ukončení násilí v Keni.
31. 1. 2008 „Žádost za mír a usmíření pro obyvatele Keni“ – Náměstí Míru v Praze

PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V INDII
„Ostrov naděje“ – Virudunaghar
Chod sirotčince se vzdělávacím střediskem „Ostrov naděje“ byl zahájen v červnu 2006. Dětem byla
poskytnuta lékařská péče, očkování a díky projektu „Adopci indických děti – projektu pomoci na
dálku“ sirotci začali chodit do školy…
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Letní prázdniny a jiné aktivity
Během letních prázdnin v květnu roku 2008 byly uspořádány následující aktivity: počítačové
kurzy, taneční a hudební kroužky. Základům práce na počítači děti učili odborní učitelé, kteří
jako externisté přijeli do sirotčince. Z ušetřených peněz a příspěvků veřejnosti se podařilo
pořídit některé hudební nástroje, včetně kláves. Děti učí hrát na hudební nástroje mistr z
Sivakasi, který mimo jiné chce založit dětskou hudební skupinu.
Studenti 9., 10. a 11. třídy během prázdnin navštěvují přípravné kurzy na přijímací zkoušky
do další třídy. Menší děti mají během prázdnin výtvarné dílničky, psaní a kreslení. Mladí lidé,
kteří docházejí do sirotčince jako dobrovolníci, pořádají pro děti různé soutěže a hry. Někdy se
podaří zorganizovat i výlet do přírody.   
Škola
Začínáme řešit otázky, kam po škole. Pár dětí končí letos 11. a 12. třídu, což pro ně znamená
pokračování v college nebo odchod ze školy. Některé odborné školy se nacházejí v poměrně
velké vzdálenosti od sirotčince, což neumožňuje těmto dětem nadále bydlet v sirotčinci.   
Zahrada
To je další aktivita, kde děti pomáhají obdělávat zahrádku, starají se o zeleninu, kterou pak sami
servírují k obědu.
Spolupráce
Ostrovu naděje se podařilo navázat spolupráci
Panchayat, Lions Klubem, Life Insurance
Corporation of India, Virudhunagar Branch,
Akash TV a dalšími institucemi. Tato spolupráce
tak pomáhá vytvářet humanistickou síť
reciproční pomoci mezi veřejností
a sirotčincem. Děti se zúčastňují místních
soutěží a aktivit, což také napomáhá jejich
lepšímu začleňování do běžného života mimo
sirotčinec.  
Problémy
Pořád se střetáváme s kastovním rozdělením ve
škole. Musíme řešit i nekompetentnost učitelů,
jejich diskriminační chování
a nepřípustné tresty vůči dětem.
Katolický management ve škole je dalším
střetem zájmů. Přesto, že holky a kluci bydlí
odděleně (na různých patrech sirotčince), podle
indických konzervativních názorů to není
v pořádku. Katoličtí učitelé usilovně naznačují
svoji nelibost v této otázce.   

KAMPAŇ LIDSKÉ PODPORY

s ministerstvem školství, místním úřadem
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Nová školka
V červnu 2008 byla otevřena školka pro nejmenší
děti. Během dne jsou totiž děti ze sirotčince ve
škole, a tak se rozhodlo, že volný prostor přízemí
sirotčince bude využit jako školka.  Je převážně pro
děti, jejichž rodiče pracují a byli nuceni je nechávat
samotné doma. Ke konci roku bylo ve školce zaregistrováno 30 dětí. Náklady na provoz školky jsou
hrazeny z rodičovských příspěvků.

PROJEKTY na PODPORU KLP v ČR
(rozvojové vzdělávání, osvěta, benefice…)

Prezentace Kampaně lidské podpory
a program Afrika ve školách – „Afrika
nevšedníma očima ...nejen v českých
školách“
Afrika ve školách je velmi úspěšný a ve školách velmi ceněný
projekt, jehož smyslem je seznámit děti a mládež s životem dětí
a situací v Africe – s problematikou rozvojových zemí. Už
podruhé byl tento projekt podpořen z dotačního projektu Ministerstva zahraničních věcí pro
neziskové organizace zabývající se rozvojovou spoluprací a výchovou, takže jej bylo možné
vylepšovat a rozšiřovat. Prezentace probíhá formou promítání aktuálních dokumentů z Afriky,
součástí je výstava fotografií, prodejní výstava afrických rukodělných výrobků a především
vyprávění našich koordinátorů, kteří pravidelně do Keni cestují a organizují projekty v chudinských
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čtvrtích a na venkově. S danou problematikou je spojen cíl prevence rasismu, diskriminace
a xenofobie u nás. Prezentaci pro malé děti lze oživit hrami s tématikou Afriky, tancem na
africké rytmy, popřípadě výtvarnou dílnou. Děti mohou také v hodinách výtvarné výchovy
vyrobit školní pomůcky, které pak africké děti z projektu „Adopce na dálku“ využijí přímo ve
výuce. Ve školách středních a vysokých je jedním z cílů prezentací najít nové mladé lidi, kteří
by měli chuť se do organizování projektů v rámci Kampaně  lidské  podpory  přímo zapojit.

8. 1. Muzeum Jindřichův Hradec – přednáška s promítáním a besedou
30. 1. ZŠ a MŠ Praha 8 – přednáška s promítáním a besedou
31. 1. Hotelová škola Třebíč – přednáška s promítáním a besedou
4. 2. FZŠ Barandov II při PedF UK Praha – přednáška a promítáním a besedou
15. 2. Trivis, veřejnoprávní akademie Vodňany – přednáška s promítáním a besedou pro 2. a 3. ročník 60
studentů
29. 2. ZŠ Volary – Africký den s workshopy pro celou školu 360 dětí
17. 3. ZŠ Dukelská Strakonice – Africký den s promítáním a přednáškami pro 800 dětí
10. 3. Vyšší a odborná škola a střední
škola s. r. o. České Budějovice –
odborná přednáška Chudoba
v rozvojovém světě
25. 3. Vyšší a odborná škola a střední
škola s. r .o. České Budějovice –
odborná přednáška Chudoba
v rozvojovém světě
1. 4. Vyšší a odborná škola a střední
škola s. r. o. České Budějovice –
odborná přednáška Chudoba
v rozvojovém světě
3. 4. ZŠ Strupčice – přednáška
s promítáním a besedou
12. 4. FZŠ Barandov II při PedF UK
Praha – přednáška s promítáním
a besedou
14. 4. Komunitní centrum Prádelna
Praha 5 – přednáška s promítáním pro
školy
14. 4. Gymnázium Jířího Ortena Kutná
Hora – Přednáška s promítáním
a besedou
15. 4. MŠ a ZŠ Nechanice – Africký den s workshopy, promítáním a besedou
16. 4. ZŠ Barrova Plzeň – přednáška s promítáním a besedou pro veřejnost
16. 4. FZŠ Barandov II při PedF UK Praha 5 – přednáška s promítáním a besedou
17. 4. Gymnázium Karlovy Vary – přednáška s promítáním a besedou
17. 4. ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hradec – přednáška s promítáním a besedou pro veřejnost
21. 4. ZŠ Školní Příbram – Africký den pro II. stupeň
21. 4. ZŠ Koperníkova  Teplice – přednáška s promítáním a besedou
22. 4. ZŠ Hostýnská Praha 10 – přednáška s promítáním a besedou
22. 4. Den Země, středisko ekologické výchovy Trutnov – přednáška pro několik škol z regionu v rámci Dne
Země
22. 4. Gymnázium Pavla Tigrida Ostrava Poruba – přednáška s promítáním a besedou
24. 4. ZŠ Brno – přednáška s promítáním a besedou
24. 4. Gymnázium Blansko – přednáška s promítáním a besedou
24. 4. ZŠ Dukelská České Budějovice – přednáška s promítáním a besedou
25. 4. Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo – přednáška s promítáním a besedou
25. 4. ZŠ Drnholec – přednáška s promítáním a besedou
25. 4. ZŠ Dukelská Strakonice – přednáška s promítáním a besedou
28. 4. ZŠ Tuchlovice – přednáška s promítáním a besedou
29. 4. ZŠ Šluknovská Česká Lípa – Den pro Afriku s workshopy
29. 4. II. ZŠ Turnov – přednáška s promítáním a besedou
29. 4. ZŠ Vlára Slavičín – přednáška s promítáním a besedou pro II. stupeň

KAMPAŇ LIDSKÉ PODPORY

Projekt „Afrika ve školách“ proběhl na těchto místech:

13

30. 4. SOŠ a SOU Mladá Boleslav – přednáška s promítáním a besedou
30. 4. Gymnázium  Benešov – přednáška s promítáním a besedou
30. 4. ZŠ Bodláky a Pampelišky Veliš u Jičína – přednáška s promítáním
a besedou
13. 5. DD a ZŠ Volyně – přednáška s promítáním a besedou
15. 5. ZŠ Volary – účast na školních trzích, promítání s besedou
30. 5. ZŠ Mnichovice – Den pro Afriku s workshopy
13. 6. ZŠ Rakovského Praha 4 – Den pro Afriku s workshopy I. stupeň
16. 6. SZŠ Beroun – odborná přednáška na téma HIV/AIDS v Keni
20. 6. DDM Praha 3 – přednáška s promítáním a besedou
23. 6. ZŠ Kladruby – přednáška s promítáním a besedou
23. 6. DDM Praha 3 – přednáška s promítáním a besedou
24. 6. Gymnázium Sušice – přednáška s promítáním s workshopy
5. 9. Gymnázium Milevsko – přednáška s promítáním a workshopy
25. 9. Gymnázium Benešov – projektový den
6. 10. ZŚ Táborská Praha – projektový den
15. 10. Střední škola  a Jazyková škola Volyně – přednáška s promítáním
21. 10. ZŠ Ke Kateřinkám Praha 4 – přednáška s promítáním
24. 10. ZŚ Laudova Praha 6 – přednáška s promítáním
3. 11. Knihovna KMO Ostrava – přednáška s promítáním pro ZŠ
3. 11. Masarykovo gymnázium Příbor – přednáška s promítáním
a besedou
4. 11. ZŚ Komenského Nový Jičín – přednáška a promítáním a besedou
6. 11. Gymnázium Karlovy Vary – přednáška s promítáním a besedou
7. 11. Obchodní akademie České Budějovice – přednáška s promítáním
a besedou
14. 11. Gymnázium Mělník – přednáška s promítáním s besedou
24. 11. SSOŠŽ Brno – přednáška s promítáním a besedou
25. 11. Gymnázium Znojmo – přednáška s promítáním a besedou
26. 11. ZŠ Jiráskova Kladno – přednáška s promítáním a besedou pro I. a II. Stupeň
28. 11. ZŠ Kladruby u Stříbra – projektový den
1. 12.   ZSF JU České Budějovice – prezentace na semináři ke dni HIV/AIDS
11. 12. Gymnázium Mnichovo Hradiště – přednáška s promítáním a besedou
15. 12. Hotelová škola Třebíč – přednáška s promítáním a besedou
18. 12. ZŚ Dukelská České Budějovice – prezentace na vánočních trzích (Hvězda pro Afriku)

Putovní výstavy a prezentace KLP
K dispozici máme několik souborů fotografií, které putují po celé ČR. Putovní výstavy doprovázíme
promítáním, diskusí a prodejem afrických předmětů.
Soubory dokumentárních fotografií:
„Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma očima“, fotografie zachytili dobrovolníci z občanského
sdružení Narovinu při svých cestách do Keni.
„Afrika – země mnoha tváří“, fotografie Ester Starman, které nafotila pro naše občanské sdružení
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Narovinu při jedné z cest do
Keni. Fotografie jsou prodejné
a podporují v Keni projekt „Voda
pro Kauti“.
„Lidé, které jsem potkal“,
fotografie z cest Miroslava
Švejnohy. Fotograf poskytl
výstavu našemu občanskému
sdružení, fotografie jsou
prodejné a podporují nejrůznější
projekty Kampaně lidské
podpory v Keni.
„Odvrácená tvář Keni“,
fotografie z cesty do Keni Davida Švejnohy a Václava Soukupa z prostředí keňských slumů,
škol a sirotčinců. Výstava je prodejní a podporuje konkrétní projekty v Keni.

1. 1. až 30. 1. Belstyl, Ostrava – výstava Afrika, země mnoha tváří, E. Starman
1. 1. až 28. 2. Rock café, Praha – výstava Lidé, které jsem potkal, M. Švejnoha
4. 2. až 28. 2. Galerie Barrandov, Praha – výstava Afrika, země mnoha tváří, E. Starman
17. 3. až 28. 3. ZŠ Volary – výstava Humanistického centra Narovinu
31. 3. až 11. 4. Knihovna Jiřího Mahena, Brno – výstava Humanistického centra Narovinu
1. 4. až 30. 4. KD Neratovice – výstava Afrika, země mnoha tváří, E. Starman
3. 4. až 30. 4. KD Mlejn, Praha – výstava Lidé, které jsem potkal
1. 5. až 30. 6. Sídlo firmy ESC Edsconsia, Praha – výstava Lidé, které jsem potkal, M. Švejnoha
2. 5. až 30. 6. Vyšší odborná škola, České Budějovice – výstava Humanistického centra Narovinu
6. 5. až 19. 6. Komunitní centrum Prádelna, Praha 5 – výstava Karibuni Kenya
1. 7. až 30. 10 Sídlo firmy ESC Edsconsia, Praha – výstava Afrika, země mnoha tváří, E. Starman
2. 7. až 30. 7. Čajovnička Neratovice – výstava Budhismus, M. Švejnoha
9. 8.
Luft Kino Klub, Lysá nad Labem – výstava Lidé, které jsem potkal, M. Švejnoha
25. 8. až 5. 9. Galerie TIC, Vyškov – výstava WATOTO
26. 6. až 1. 8. ZOO Ohrada, Hluboká nad Vltavou – výstava Lidé, které jsem poslal, M. Švejnoha
1. 9. až 25. 12. ZŠ Dukelská, České Budějovice – výstava Humanistického centra Narovinu
1. 10. - 31. 10. Humanistické centrum Narovinu – výstava Karibunu Kenya
4. 9. až 30. 9. Minigalerie, Odolena Voda – výstava Planeta lidí, M. Švejnoha
Říjen                  Knihovna Volyně – výstava Davida Švejnohy Odvrácená tvář Keni
4. 11.až 31. 11. Knihovna KMO, Ostrava – výstava Davida Švejnohy Odvrácená tvář Keni
6. 11. - 30. 11. Minigalerie, Karlovy Vary – výstava Afrika, země mnoha tváří, E. Starman
18. 11. - 19.12. DK Metropol, České Budějovice / výstava Lidé, které jsem potkal, M. Švejnoha

Další akce pro veřejnost
2/08 Prezentace v Centru volného času Šlapanice – promítání filmů, taneční vystoupení břišní tanečnice,
beseda o životě v Keni a projektu Adopce na dálku, ochutnávka keňského čaje…
2/08 Prezentace v Centru volného času Blansko – prezentace pro děti, promítání filmů, beseda o životě v Keni
a projektu Adopce na dálku, ochutnávka keňského čaje…
6. 3. Kulturní zařízení Gama Ostrava – přednáška s promítáním pro adoptivní rodiče
4/08 Prezentace v Centru volného času Starý Lískovec – promítání filmů, beseda o životě v Keni a projektu
Adopce na dálku, ochutnávka keňského čaje…
22. 4. Alšovo náměstí v Ostravě – Pastelky pro Afriku, malování obrázků na téma Afrika
30. 4. Palestinský večer „ARD AL-SALAM“ („ZEMĚ MÍRU“) – Klub cestovatelů Karavanseraj  Praha
4. 6. „Žáby“: Nazelenalé kontemplativní drama o potížích, které řeší odborníci. Benefiční představení Divadla
Kámen věnované škole na Rusinga Island v Keni
24. 6. Happening pro Keňu na podporu hladovějících dětí v Keni – náměstí Republiky Blansko
1. 7. Pod jedním nebem jeden svět – vrch Prašivá Frýdek Místek / prezentace a workshopy na téma Afrika
29. 7. Klub cestovatelů Karavanseraj Praha – Multikulturní večer Západní Afrika
9. 8. Etno fest: prezentace HCN Narovinu a vernisáž fotografií Miroslava Švejnohy „Lidé, které jsem potkal“ –

KAMPAŇ LIDSKÉ PODPORY

V roce 2008 se výstavy uskutečnily v následujících místech:
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Areál letního kina v zámeckém parku v Lysé nad Labem
11. 9. Prezentační stánek v rámci akce Žižkov sobě – Parukářka, Praha 3
17. 9. Mahmúd Darwis – Přicházím do stínu tvých očí, pořádá Centrum kultur, Klub Ryba na ruby Praha
15. 10. Městská knihovna Volyně – přednáška s promítáním
10/08 Kulturní středisko Mokrá Horákov – promítání filmů, beseda o životě v Keni a projektu Adopce na dálku,
ochutnávka keňského čaje…
11/08 Výchova k nenásilí – dva dvouhodinové workshopy v rámci akce Den Prevence na ZŠ Smržovka, 2. a 3. třída,
představení projektu „výchova k nenásilí“ zážitkovou formou, aktivní účast žáků, hry, role, diskuse, spolupráce s třídní
učitelkou a asistentkou, skupinové práce
15. 11. Informační stánek na Orientální show – Brno Bobycentrum
20. 11. Promítání s diskusí pro adoptivní rodiče – Koliba na Karasce, Ostrava
2. 12. Večírek pro Afriku 3 – benefice na podporu zdravotního centra v Keni, akce podpořena nadací Divoké Husy –
zdvojnásobení výdělku, Klub Livingstone

Multikulturní Ples Afrika v pražské Lucerně
Každoroční Ples Afrika je největší společnou akcí tří občanských
sdružení zastupujících Humanistické hnutí v České republice:
Humanistického centra Narovinu, Humanistického centra Dialog
a Vysokoškolských humanistů.
V roce 2008 se ples uskutečnil 11. 4. a vyjádřil tak tancem
a multikulturní hudbou solidaritu s lidmi v Keni. Výtěžek podpořil
sbírku SOS Keňa a byl použit na pomoc lidem v Keni.
Je tradicí, že všichni účinkující vystupují zdarma a ani letošní
ročník nebyl výjimkou. První cenou bohaté tomboly byl zájezd do
Maroka od CK Adventura. Sbírku školních potřeb a zdravotnického
materiálu, která probíhala během večera, se nám v průběhu roku
podařilo odvézt do škol a zdravotnických středisek v Keni a Guinei.
Všem účinkujícím, sponzorům a návštěvníkům, kteří podpořili
dobrou zábavu a smysluplné projekty, ze srdce děkujeme a těšíme se na další multikulturní
plesanou.
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Kurz pro dobrovolníky “Za svět bez válek a chudoby”
Cílem kurzů je předat všechny užitečné informace pro práci dobrovolníků zabývajících se
rozvojovou výchovou a rozvojovou spoluprací, poskytnout zkušenosti z Afriky i z organizace
projektů Kampaně lidské podpory v Evropě, přiblížit obecné myšlenky humanismu
a nejrůznější aktivity, které se je snaží uvádět v život. Dalším tématem je také naučit
účastníky používat základní nástroje „osobního růstu“ k získání dostatečné energie a vnitřní
síly pro pomoc ostatním a zvládání nových, zátěžových situací – například techniky relaxace,
psychofyziky a sebepoznávání.
Všem účastníkům je umožněno zapojit se do projektů Humanistického hnutí.
V roce 2008 proběhly tyto kurzy pro dobrovolníky:
26. až 27. 4.
6. až 7. 9.
1. až 2. 11.

České Budějovice – kurz vedla Lenka Rosková a Ivona Novomestská
Svatý Ján pod Skalou – kurz vedla Lenka Rosková a Dana Feminová
Ostrava / Jilešovice-Kamenec – kurz vedla Simona Heřtusová

PROJEKTY na PODPORU KLP na SLOVENSKU
(rozvojové vzdělávání, osvěta, benefice…)
Březen 2008
Symbol míru – akce, kterou každoročně organizujeme za účelem vyslání signálu do celého
světa. V živém kruhu se spojí lidé a společně se zapálenými loučemi si přejí zapálit mír ve

Duben 2008
Projekt „Dobrovolníci na pomoc“ – začal projekt na podporu budování informovanosti
veřejnosti. V rámci projektu jsme oslovili několik škol, ve kterých se uskutečnily prezentace
s promítáním na téma Afrika, tolerance, mír, nenásilí... Dále jsme vytvořili a 2. října otevřeli
vzdělávací a informační centrum pro veřejnost. V rámci centra organizujeme nejrůznější

KAMPAŇ LIDSKÉ PODPORY

světě...
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aktivity – tvořivé dílny, hry, promítání, přednášky a diskuse.
Návštěva afrických koordinátorů na Slovensku – v dubnu navštívili slovenské školy koordinátoři
projektů v Keni. Koordinátoři ve školách vyprávěli o životě v Keni, o projektech Humanistického
hnutí a odpovídali na všechny otázky studentů. Setkání se uskutečnila v Bratislavě, Dubnici nad
Váhom, Zvoleně, Banské Bystrici a Popradě.
Květen 2008
Našli jsme místo a začali upravovat prostor pro Humanistické centrum. Opravy a úpravy prostoru
probíhaly za pomoci dobrovolníků.
Červen až září 2008
Téměř všechny aktivity byly zaměřeny na budování a úpravy nového centra, propagaci a plánování
a přípravu aktivit. V rámci hledání nových spolupracovníků a dobrovolníků jsme uskutečnili Kurzy
pro dobrovolníky.
Říjen 2008
Symbol nenásilí: 2. října v rámci mezinárodního dne nenásilí – se školou ze Zvolena jsme
zorganizovali symbol nenásilí z listí. Na této akci jsme spolupracovali s občanským sdružením
Slatinka.
Otevření Humanistického centra NAROVINU – 2. října jsme také otevřeli vzdělávací a informační
centrum pro dobrovolníky a veřejnost. Otevření se zúčastnili také novináři, média, zástupci města
Zvolen a dobrovolníci s veřejností. Otevření nového prostoru jsme zahájili prezentací s diskusí
a výstavou.
Říjen až prosinec 2008
Pravidelný program v centru – podařilo se nám rozběhnout pravidelný program v centru. Začaly
se uskutečňovat pravidelné tvořivé dílny, hry intuitivní pedagogiky, promítání alternativních
filmů, diskuse, posezení při čaji o páté, akce pro děti a maminky jako například „Martinská“
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či „Fašiangová“ slavnost. Aktivity jsou
zaměřeny pro nejširší veřejnost, ale velký
zájem projevují právě maminky s dětmi
a učitelé. Potřeba vychovávat děti jinak,
s novým pohledem na člověka – lidskou
bytost, nás stále vyzývá k dalším a dalším
aktivitám v souvislosti s novým přístupem
k lidské bytosti.
Prosinec 2008
Prezentace ve škole v Topolčanech –
prezentace pro žáky několika tříd. Žáci
se měli možnost seznámit s informacemi
o Africe, s tím, jak funguje školský systém
v Keni a jak žijí lidé na druhé straně
zeměkoule.
„Šanca tanca“ – prezentace našich aktivit na
večírku studia tance v Bratislavě. Akce byla
uskutečněna jedním dobrovolníkem, v rámci
akce jsme informovali o našich aktivitách
spojených s rozvojovou spoluprací a
nediskriminace a nenásilí.

OTEVŘENÉ DVEŘE –
integrační tábor pro děti
z uprchlických táborů
Tábor „Otevřené dveře“ je určen pro děti z uprchlických zařízení, děti s poruchami
chování, ze sociálně slabších rodin a také pro děti z bezproblémového českého prostředí.
Program je vždy speciální a opírá se o prožitkovou pedagogiku; pracujeme s tématy
jako multikulturalizmus, respekt, zodpovědnost, ale také vlastní jedinečnost a schopnost
komunikovat s ostatním. Je určen pro děti od 12 do 17 let.

4. až 13.7. - Děti čekal speciální putovní tábor vlastním autobusem, programem po různých
koutech ČR, osvětou o multikulturních otázkách, migraci apod., sbírkou na dětmi vybraný
„dětský projekt“ ...

KAMPAŇ LIDSKÉ PODPORY

šírením myšlenek humanismu, tolerance,
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DALŠÍ AKCE – SEMINÁŘE
A MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
Schůzky, semináře a mezinárodní setkání, kterých jsme se zúčastnili
leden
19. 1.
26. až 27. 1.
7. až 10. 2.
8. 3.
21. 6.
28. 6. až 1. 7.
2. až 17. 8.
13. až 14. 9.
17. až 19. 10.
25. 10.
26. až 29. 11.

Mezinárodní schůzka Humanistického hnutí – Řím (Assemblea)
Seminář na téma Aktivní nenásilí“ – Praha
Koordinační schůzka dobrovolníků Humanistického centra Narovinu a HH – Brno
Koordinační schůzka dobrovolníků Humanistického hnutí – Nairobi
II. seminář na téma „Aktivní nenásilí – Praha
Jednodenní seminář koordinátorů projektu Adopce – Praha
Koordinační schůzka dobrovolníků Humanistického hnutí – Nairobi
Humanistický kemp – Viesta, jižní Itálie
Koordinační schůzka dobrovolníků Humanistického centra Narovinu a HH – Brno
Humanistické fórum – Itálie (Miláno)
Jednodenní seminář koordinátorů projektu Adopce – Praha
Humanistické fórum – Keňa (Nairobi)

KAMPAŇ „EVROPA PRO MÍR“
a „SÍLA NENÁSILÍ“
Na celém světě se rozvíjí mírové, nenásilné hnutí, které spojuje lidi různých kultur, vyznání, ras
a generací. Vyvíjíme tlak na politiky a na ty, kdo mají moc, aby přehodnotili a změnili svá
katastrofální rozhodnutí. Chceme, aby se z miliardových výdajů na zbrojení staly investice do míru
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a rozvoje. Tato mezinárodní kampaň „Za Evropu pro mír, za Evropu bez jaderných zbraní“ má
jasné a uskutečnitelné požadavky. Deklaraci, ke které se můžete připojit svým podpisem, i
novinky ke kampani za kompletní jaderné odzbrojení z celého světa najdete na
www.europeforpeace.eu.
„Síla Nenásilí“ – Nespolupracujme – Neplaťme další zbrojení a války
Sebeobranná kampaň proti umístění radaru USA v České republice

Symbol Nenásilí
15. 3. – Každoročně se k připomenutí výročí začátku války v Iráku organizují živé symboly
nenásilí po celé České republice. Zároveň je symbol žádostí za globální jaderné odzbrojení,
vyjádření nesouhlasu se všemi válečnými konflikty a odmítnutí násilí jako řešení problémů
ve společnosti.
Symboly nenásilí proběhly v Praze, Ostravě, Českých Budějovicích, Karlových Varech, ve
Žďáře nad Sázavou, Olomouci ...a v dalších stovkách měst po celém světě.
10. 11. – „Národní raketová obrana USA – obrana nebo útok?“  – 4. mezinárodní konference
kampaně Evropa pro mír a hnutí Nenásilí a setkání s europoslancem Giuliettem Chiesou,
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha 1

Mezinárodní Den Nenásilí
Valné shromáždění OSN vyhlásilo 2. říjen Světovým dnem nenásilí. Datum symbolicky
připomíná výročí narození Mahátmy Gándhího, vůdce indického lidu v boji za nezávislost.
Gándhí se svými názory a způsobem života stal obrovskou inspirací pro hnutí za lidská práva
a svobody po celém světě.
Aktivity Humanistického hnutí jsou založeny na principu aktivního nenásilí, a proto se

DALŠÍ AKCE a KAMPAně

webové stránky iniciativy: www.nenasili.cz
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humanisté v různých částech světa
rozhodli tuto myšlenku podpořit
uspořádáním rozmanitých akcí
během tohoto dne. Tyto akce si dávají
za cíl rozšířit myšlenku nenásilí mezi
širokou veřejnost a přispět k posílení
tohoto přístupu ve společnosti.
Organizováno pod záštitu OSN.
Každoročně probíhají 2. 10. různé
aktivity po celé České republice.
V roce 2008 proběhly v rámci
Mezinárodního dne nenásilí tyto aktivity:
Praha – Studentské fórum v klubu restaurace Mánes, živý symbol nenásilí se zapálenými loučemi
na náměstí Míru a koncert v klubu Cross
České Budějovice – Konference pro mír a nenásilí na ZŠ Dukelská, živý symbol nenásilí se
zapálenými loučemi na náměstí Přemysla Otakara II.
Ostrava – Živý symbol nenásilí se zapálenými loučemi na Jiráskově náměstí
webové stránky iniciativy: www.DenNenasili.cz

Světový pochod
za mír a nenásilí
Světový pochod za mír a nenásilí, iniciovaný humanistickou organizací Svět bez válek, je prvním
pochodem kolem světa, který si klade za cíl ukončení všech válek, odstranění jaderných zbraní
a násilí všech forem.
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Pochod, který obejde celý svět, slavnostně vyjde 2. října 2009
z Nového Zélandu a 2. ledna 2010 vyvrcholí v argentinských
Andách. V každé zemi, kterou pochod navštíví, se budou
konat nejrůznější akce. Prahu pochod navštíví
1. až 3. listopadu 2009, kdy plánujeme uspořádat nejen
v hlavním městě pestrý program (multikulturní pochod,
galavečer, workshopy…).
Světový pochod již podporují stovky osobností z celého
světa od držitelů Nobelových cen (např. Dalajláma, Desmond
Tutu), přes současné či bývalé hlavy států (Chile, Chorvatsko, USA, Argentina), umělce
(Yoko Ono, Bryan Adams, Lou Reed, Art Garfunkel) či sportovce (Gianluca Pessotto, FC
již vyjádřil například Rudolf Hrušínský, Jan Budař, Zdeněk Troška, Olga Sommerová, Helena
Třeštíková, Radka Kocurová, Jana Švandová, Milan Šteindler, David Vávra a mnoho dalších.
Na samotné organizaci české části Světového pochodu za mír a nenásilí se pak podílí pestrá
skupina organizací. Jde například o organizace Česko proti chudobě, ADRA, Greenpeace, či
Humanistické hnutí. Podporu mu vyjádřilo také Informační centrum OSN.
V prosinci 2008 začínáme s propagací této iniciativy, uskutečňují se první kurzy pro
dobrovolníky, hledáme sponzory a podporu ve všech oblastech...
webové stránky iniciativy:

www.svetovypochod.cz

Světový pochod za mír a nenásilí
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Wellinton

Světový pochod za mír a nenásilí

Inter Milán). Pozadu nezůstávají ani osobnosti v České republice. Svou podporu pochodu
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SPOLUPRACUJEME
A DĚKUJEME
Rádi bychom poděkovali za velmi
příjemnou spolupráci několika organizacím
a firmám, které nám v roce 2008 skutečně
pomáhaly pomáhat:
Velký Sál Lucerny Praha, Restaurace Mánes
v Praze, DDM Praha 3 – Ulita, Divadlo
Kámen, Český rozhlas „Malujeme po síti“,
Nadace Divoké Husy, Rádio 1, Expres rádio,
British Airways, Caledonian school, AV
Media, Kast, CK Adventura, Tiskárna AFBKK, Copy General, Česká kultura, Co kdy v Praze, Přehled
kulturních pořadů PIS, Fontana, Grafokon, Newton, Kelcom...
Děkujeme i všem příznivcům, dobrovolníkům a dárcům, kteří se do našich akcí a projektů aktivně
zapojili.

VÝHLED NA DALŠÍ OBDOBÍ
Vzhledem k tomu, že se všechny projekty úspěšně rozrůstají, stále je nezbytné zlepšovat
organizační zajištění. Určitě nás čekají další investice do vybavení a vytvoření zázemí pro další
spolupracovníky a dobrovolníky, abychom udrželi nastartovaný rozvoj projektů Kampaně lidské
podpory a mohli se věnovat i dalším oblastem. Připravujeme projekt „Výchovou k nenásilí“ a rádi
bychom také více rozšiřovali kampaň za odzbrojení „Evropa pro mír“ a „Světový pochod za mír
a nenásilí“, k jejichž výzvám jsme se připojili.
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FINANčNÍ ZPRÁVA
za rok 2008
Příjmy a výdaje Humanistického centra
Narovinu za rok 2008
Příjmy 2008 (tis. Kč)
Přijaté dary celkem

Výdaje 2008 (tis. Kč)



24 356,00

• z toho do fondu školné

18 562,00

• ostatní dary

5 794,00

18 562,00

Fond Školné pro adopce
Projekt „Afrika nevšedníma



905,00

   očima“

Dotace ze státních prostředků



800,00

Vrácené dary

275,00

Tržby z vlastní činnosti



186,00

Kurzové ztráty

107,00

Provozní výdaje

5 037,00

• z toho prodej vstupenek
na Ples Afrika

60,00







Přijaté úroky



157,00

Kurzové zisky



163,00

Příjmy celkem

25 662,00

Hospodářský výsledek

776,00

Výdaje celkem


24 886,00


Složení provozních výdajů Humanistického
centra Narovinu za rok 2008
tis. Kč
mzdové prostředky

1 214,00

projekt Indie

50,00

cestovné

378,00

poštovné

327,00

telefonní poplatky

119,00

kancelářské potřeby

120,00

admin. náklady projekt
školné v Keni

1 811,00

bankovní poplatky

108,00

ostatní služby

910,00

celkem

5 037,00
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Příjmy a výdaje z fondů Humanistického
centra Narovinu v roce 2008
Fond na školné pro adoptované děti v Keni
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008

586 058,37 Kč
18 562 426,00 Kč

Fond na projekt Humanistické školy
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
12 000,00 Kč

č. 911.101
19 148 484,37 Kč Převod část. fondu
školného do Keni
zůstatek k 31. 12. 2008

12 000,00 Kč

Převod Keňa
zůstatek k 31. 12. 2008

18 446 393,70 Kč
702 090,67 Kč
č. 911.102
0,00 Kč
12 000,00 Kč

Fond Voda pro Kauti 101806
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008

1 459,88 Kč
7 828,00 Kč

Čerpání – výroba fotek
  převod Keňa

2 750,00 Kč
5 068,65 Kč

převod zisku minulých let

2 000 000,00 Kč

zůstatek k 31. 12. 2008

2 001 469,23 Kč

Fond Spring Valley 40042
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008

č. 911.110
2 009 287,88 Kč

č. 911.130
4 250,00 Kč
4 250,00 Kč

Fond Happy Offer rehabilitační centrum 40011
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008
10 226,00 Kč
Fond Tábor otevřené dveře
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let

10 226,00 Kč

Čerpání – výroba fotek
zůstatek k 31. 12. 2008

500,00 Kč
3 750,00 Kč

Převod Keňa

č. 911.140
2 226,00 Kč

zůstatek k 31. 12. 2008

8 000,00 Kč
č. 911.150

950,00 Kč
950,00 Kč

Převod
zůstatek

950,00 Kč

Vzhledem k tomu, že přišly příspěvky až po odeslání peněz na daný projekt, je v tomto fondu zůstatek který bude použit na Tábor Otevřené dveře 2008.

Fond Kauti Primary School 40048
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008
4 250,00 Kč
Fond Klinika Mumias 40045
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008

12 000,00 Kč

Převod Keňa
zůstatek k 31. 12. 2008

12 000,00 Kč
č. 911.164

1 800,00 Kč

Převod Keňa
zůstatek k 31. 12. 2008

1 800,00 Kč

15 009,00 Kč

Převod Keňa
zůstatek k 31. 12. 2008

č. 911.165
15 009,00 Kč
0,00 Kč

2 400,00 Kč

Převod Keňa
zůstatek k 31. 12. 2008

č. 911.166
2 398,90 Kč
1,10 Kč

Převod Itálie
zůstatek k 31. 12. 2008

č. 911.167
376 650,00 Kč
0,00 Kč

9,00 Kč

Fond Omega Community Centrum 40044
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008
2 400,00 Kč
Fond Pangea – Itálie 500444
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008
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4 250,00 Kč

12 000,00 Kč

Fond Škola Kimende Prestige Academy 5001
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008
15 000,00 Kč

převod zisku minulých let

Převod Keňa
zůstatek k 31. 12. 2008

č. 911.163

Fond Klinika Spring Valley 40042
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008
1 800,00 Kč

převod zisku minulých let

č. 911.161
4 250,00 Kč

376 650,00 Kč

376 650,00 Kč

Fond HIV/AIDS 50060
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008

č. 911.170
2 500,00 Kč

10 130,00 Kč

-11 086,10 Kč
11 087,00 Kč

0,00 Kč
429 507,92 Kč

-1 400,00 Kč
1 400,00 Kč
33 135,84 Kč

300 000,00 Kč

Převod
zůstatek k 31. 12. 2008

7 144,87 Kč

Převod do Keni – nákup kol
zůstatek k 31. 12. 2008

č. 911.800
2 472,00 Kč
846 322,40 Kč

Převod Keňa
zůstatek k 31. 12. 2008

429 507,92 Kč

27 197,54 Kč

č. 911.803
33 120,35 Kč
15,49 Kč
č. 911.804

Čerpání

283 299,47 Kč

zůstatek k 31. 12. 2008

54 154,53 Kč

zůstatek k 31. 12. 2008

150 000,00 Kč
č. 911.806

150 000,00 Kč
Čerpání
zůstatek k 31. 12. 2008

1 618 233,86 Kč
8 893,00 Kč

převod zisku minulých let

Převod Keňa
zůstatek k 31. 12. 2008

Čerpání

Veřejná sbírka – ,,Ostrov Naděje“ – Rusinga Island
Příjmy
1 627 126,86 Kč

222 777,46 Kč

0,00 Kč

č. 911.805

150 000,00 Kč

Fond SOS Keňa
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008

Převod Keňa
zůstatek k 31. 12. 2008

150 000,00 Kč

150 000,00 Kč

Fond Projekt výchovou k nenásilí
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008

z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008

0,90 Kč

č. 911.802
0,00 Kč

Fond Metodický seminář pro učitele v Keni
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008

převod zisku minulých let

Převod Keňa
zůstatek k 31. 12. 2008

č. 911.801
429 507,92 Kč

Fond Příspěvky na cestovné koordinátorů z Keni 301270
Příjmy
337 454,00 Kč
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008
37 454,00 Kč

převod zisku minulých let

10 130,00 Kč

č. 911.777
7 144,87 Kč

848 794,40 Kč

Fond Příspěvky na léčebné výlohy
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
2 001,15 Kč
z toho dary z roku 2008
31 134,69 Kč

převod zisku minulých let

Převod Keňa
zůstatek k 31. 12. 2008

č. 911.188

Fond Kolo dětem
Příjmy
Finanční dary v roce 2008

Fond Dresy dětem
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
převod zisku minulých let

č. 911.180

0,90 Kč

Veřejná sbírka – ,,Srdce pro Asii”
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
7 144,87 Kč

Fond Zdravotní pojištění dětí
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008

2 500,00 Kč

2 500,00 Kč

Fond Tábor pro děti Keňa 335577
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008
10 130,00 Kč
Fond Korogocho 40017
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2008

Převod Keňa
zůstatek k 31. 12. 2008

Převod fondu na Projekt
Rusinga
zůstatek k 31. 12. 2008

150 000,00 Kč
č. 911.888
589 573,62 Kč
1 037 553,24 Kč
č. 911.900

249 975,00 Kč
Převod do Keni

249 975,00 Kč

zůstatek k 31. 12. 2008

0,00 Kč
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Humanistické centrum narovinu
www.adopceafrika.cz
Tyršova 1, Praha 2 (metro I. P. Pavlova)
Mobil 777 831 836, 732 203 196
info@humanistinarovinu.cz

