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Výroční zpráva občanského sdružení
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PŘEDSTAVENÍ CENTRA NAROVINU
Centrum Narovinu je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti Centra Narovinu představují v současné
době projekty zahraniční rozvojové spolupráce, globální rozvojové výchovy a rozvoj dobrovolnické práce v oblasti rozvojové
spolupráce.
Je členem českého Fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS) a spolupracuje na kampani Česko proti chudobě.
Rozvojové projekty v africké Keni organizuje od roku 2000.
Jedním z prvních úspěšně realizovaných projektů v Keni byl projekt „Elektřina ze Slunce pro školy v Keni“, který byl podpořen
jako jeden z projektů české zahraniční rozvojové spolupráce. Cílem tříletého projektu bylo zlepšení podmínek výuky ve školách
a centrech v chudinských oblastech a podpora využívání obnovitelných zdrojů energie.
Výsledkem je vybavení dvaceti škol fotovoltaickými systémy pro osvětlení a provoz počítačů. Každá škola byla vybavena také
počítači, tiskárnou a výukovými programy.
Dnes především díky projektu “Adopce afrických dětí” zajišťuje školní docházku a tedy i naději na lepší budoucnost
3500 dětem v Keni a dále rozvíjí a vede komplexní komunitní centrum „Ostrov Naděje“ na ostrově Rusinga Island,
kde je vzdělávací centrum, sirotčinec, školka, škola i zdravotní středisko.
Všechny projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou udržitelnost, podporu soběstačnosti, přechod od pasivního
přístupu k aktivnímu převzetí zodpovědnosti a využívání vlastních možností.
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Cíle sdružení:
Přispívání k vytváření tolerantní, multikulturní společnosti – výchova k nenásilí, rozvojová a globální výchova a osvěta
prostřednictvím kulturně vzdělávacích akcí a projektů.
Zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích – příčinách, důsledcích i možnostech řešení, se speciální
pozorností na dlouhodobou udržitelnost, celkový kontext a smysluplnost.
Přispívání ke zlepšení životní úrovně, přístupu ke vzdělání a zdravotní péči pro obyvatele rozvojových zemí (především
v Africe) formou přímé realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci i podporou projektů
dalších organizací a místních komunit v těchto zemích.
Upozorňování na důsledky ekonomického systému, který není spravedlivý, takže přímo souvisí s chudobou rozvojových zemí.
Přispívání k rozvoji dobrovolnické práce a širšímu uplatnění dobrovolníků v oblasti rozvojové spolupráce,
výchovy a osvěty.
Zprostředkování pomoci v případech přírodních katastrof či konfliktů především v zemích, kde realizujeme dlouhodobé
projekty zahraniční rozvojové spolupráce.
Prevence diskriminace, rasismu a xenofobie v naší společnosti.

Organizační struktura a lidé Narovinu:
Centrum Narovinu mělo v roce 2010 celkem 12 řádných členů. Vrcholným orgánem sdružení je valná hromada, kterou tvoří
všichni řádní členové sdružení. Výkonným orgánem je rada sdružení, která má v současné době pět členů. Rada sdružení se skládá
z předsedy, místopředsedy a z dalších členů rady. Valná hromada volí také revizní komisi, která má dva členy. Revizní komise je
povinna kontrolovat hospodaření sdružení a správu prostředků.
Jménem sdružení jedná samostatně v plném rozsahu předseda a místopředseda.
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Orgány Centra Narovinu působily v roce 2010 v tomto složení:
Rada
1)
2)
3)
4)
5)

Dana Feminová – předsedkyně
Simona Heřtusová – místopředsedkyně
Daniela Cachová – členka
Hana Kořínková – členka
Hana Jodasová – členka

Revizní komise
6) Vlasta Dobešová
7) Pavlína Drozdová

Zaměstnanci Narovinu v roce 2010
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dana Feminová – výkonná ředitelka a hlavní koordinátorka projektů rozvojové spolupráce
Hana Kořínková – vedoucí administrativního zajištění projektu adopcí
Hana Jodasová – administrativní zajištění projektu adopcí
Simona Heřtusová – koordinátorka projektů v ČR a Keni, sponzoring a propagace
Lenka Rosková – koordinátorka projektu “Afrika nevšedníma očima”
David Švejnoha – koordinátor projektu “Afrika nevšedníma očima”

Kontakty a oficiální informace:
Centrum Narovinu
Adresa: Tyršova 1, 120 00 Praha 2, Mobil: +420 732 203 196, 608 301 270
Internet: www.centrumnarovinu.cz, www.adopceafrika.cz, e-mail: info@centrumnarovinu.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
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Kontakty podle projektů:
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Miniobchůdek Afrika v duchu “Fair Trade”
Administrativní výpomoc v Centru Narovinu
(Centrum Narovinu, mobil 732 203 196, info@centrumnarovinu.cz)
Projekt Afrika nevšedníma očima - programy ve školách a pro veřejnost
(Alena Polanecká, 603 945 590, alena.polanecka@adopceafrika.cz)
Projekty v ČR - výstavy, koncerty, sbírky, benefice, Afrika party...sponzoring a propagace
(Simona Heřtusová, 608 301 270, simona.hertusova@adopceafrika.cz)
Rozvojový projekt Komunitní centrum „Ostrov Naděje“ na Rusinga Island /Keňa
(Dana Feminová, 777 711 911, dana.feminova@adopceafrika.cz)
Rozvojový projekt Voda pro Kauti /Keňa
(Pavla Drozdová, 603 757 787, pavlina.drozdova@adopceafrika.cz,
Simona Heřtusová, 608 301 270, simona.hertusova@adopceafrika.cz)
Projekt Výchova k nenásilí
(Daniela Cachová, 724 785 876, bedy.ns@seznam.cz)
Kurzy „Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci s Afrikou“
(Alena Polanecká, 603 945 590, alena.polanecka@adopceafrika.cz)
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PROJEKTY V ČESKÉ REPUBLICE
1) Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku
Projekt je spoluprácí mezi Českou republikou a Keňou - umožňuje přístup ke vzdělání dětem z chudých rodin a sirotkům.
„Adoptivní rodina“ posílá finanční částku, která zajistí školné, školní pomůcky, uniformu a učebnice. „Rodiče“ jsou pravidelně
informováni o tom, jak si dítě vede. Vyměňují si aktuální fotografie, dopisují si, posílají dítěti dárky a v rámci možností se mohou
případně i vzájemně navštívit.
Konkrétní dítě, které právě na pomoc čeká, je možno vybrat v databázi na webových stránkách www.adopceafrika.cz. Příspěvek na
pravidelnou školní docházku je 600,- Kč měsíčně (25,- EUR) - tedy částka, 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.
Od zahájení projektu v roce 2002 už Centrum Narovinu našlo v ČR a na Slovensku „adoptivní rodiče“ více než 3 500 dětem z Keni.

Setkání s keňskými koordinátory
Na jaře (duben 2010) a na podzim (listopad 2010) jsme měli opět možnost pozvat do ČR koordinátorky z Keni a tak proběhlo několik
setkání ve školách a s „adoptivními rodiči“.
Koordinátorky vysvětlovaly všechny detaily projektů v Keni a povídaly o často nepochopitelných rozdílech životního stylu.
Ve školách byl program většinou doplněn zajímavými workshopy s africkou tématikou…

Pravidelná promítání pro „adoptivní rodiče“ v Centru Narovinu v Praze
Pravidelně pořádáme video projekce, přednášky a debaty pro nové i stávající „adoptivní rodiče“ projektu Adopce afrických dětí,
které jsou otevřené také široké veřejnosti. Účastníci zde naleznou odpovědi na své otázky týkající se rozvojové spolupráce a inspiraci
pro účast v aktivitách Centra Narovinu.
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2) Projekt Afrika nevšedníma očima – programy ve školách a pro veřejnost. Nyní zastřešeno projektem
„Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém světě“ (Through Education towards a Universal Human Nation)
Projekt seznamuje se situací v Africe, prohlubuje povědomí o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráci, působí jako
prevence rasismu a diskriminace.
Program je úspěšně ralizován již několik let. Nyní je zastřešen projektem „Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém světě”,
který byl vytvořen s finanční podporou Evropské Unie a podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu
zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Akce se konaly v mateřských, základních a středních školách. S každou školou je program předem projednán a upraven podle
jejich preferencí – obecné představení života v Africe (Keňa) nebo odborné prezentace na konkrétní témata jako jsou národnosti
a náboženství, chudoba, rozvojové cíle tisíciletí, HIV / AIDS a zdravotní problémy, atd. Programy mohou trvat od jedné vyučovací
hodiny až po celodenní program (projektový den pro celou školu). Nejvíce jsou žádány jednotlivé přednášky nebo přednášky
doplněné o interaktivní workshopy.
Pro ilustraci mnoha úspěšných a zajímavých akcí uvádíme následující:
Dne 5. května jsme realizovali projektový den na gymnáziu ve Varnsdorfu. Na základě věku byli studenti rozděleni do dvou skupin.
75 studentů ve věku 11 až 14 let sledovalo video představující dvě 8leté keňské děti, Vincenta a Emu, které vyprávěly o svém životě
ve městě a na venkově. Po projekci následovala přednáška s diskusí na téma chudoba, životní podmínky, školství, rodina, jídlo
atd. Starší studenti se zúčastnili přednášky a diskuse o chudobě, ekonomických vyhlídkách, slumech, dětech ulice, dětské práci,
úmrtnosti, ženské obřízce (FGM) atd. Po přednášce byly děti rozděleny do menších skupin. Některé vyráběly hračky za použití
odpadků, jiné vytvořily různé školní pomůcky a masky, další skupina vedla diskusi o etnických skupinách a etnických problémech
v Africe apod. Paralelně zorganizovaly děti finanční sbírku na krytí školného, školní uniformu a školní pomůcky pro jedno dítě
v Keni. Tato iniciativa se setkala s velkým ohlasem a protože se podařilo sehnat více peněz než je potřeba pro jedno dítě, přebývající
prostředky byly věnovány budoucí partnerské škole.
Celkem bylo realizováno 80 seminářů, prezentací a programů na základních a středních školách v v ČR a Slovensku.
V rámci tohoto projektu nabízíme školám také možnost navázat partnerství se školou v Keni. Projekt zprostředkuje dětem silný
osobní prožitek a posílí tak účinnost a dopad rozvojového vzdělávání.
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Partnerství spočívají ve vzájemné komunikaci mezi oběma školami, výměně dopisů, informování se navzájem o způsobu života
atd. Neméně důležité jsou podpůrné činnosti, které vykonávají evropské školy - např. sbírky na nákup sportovního vybavení,
učebních tabulí a dalšího zařízení pro partnerskou školu, výroba učebních pomůcek nebo obrázků do afrických tříd atd.
V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 14 partnerství mezi keňskými a českými školami.

3) Prodejní putovní výstavy na podporu projektů Centra Narovinu
K dispozici je několik souborů fotografií, které putují po celé ČR a Slovensku. Putovní výstavy jsou doprovázeny promítáním,
diskusemi a prodejem afrických předmětů.
Soubory dokumentárních fotografií:
„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 Narovinu při jedné z cest do
Keni. Fotografie jsou prodejní 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 prodejní a podporují projekty v Keni.
„Odvrácená tvář Keni“, fotografie z cesty Davida Švejnohy a Václava Soukupa z prostředí keňských slumů, škol a sirotčinců. Výstava
je prodejní a podporuje projekty v Keni.
„Kibera Kids 4 Peace“, fotografie z prostředí keňských slumů, škol a sirotčinců. Výstava je prodejní a podporuje projekt Kibera Kids
4 Peace v největším keňském slumu Kibera.
V roce 2010 jsme uspořádali 62 akcí ve veřejných prostorách, jako jsou galerie, kavárny, kluby nebo restaurace po celé České republice
a v některých částech Slovenska.
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4) Malujeme po síti 2010 – obrázky keňských dětí na téma „Z truhly našich prababiček“ pro
mezinárodní výtvarnou soutěž Českého rozhlasu
I v roce 2010 se děti z nejchudších čtvrtí, slumů a vesnic Keni zúčastnily výtvarné soutěže Českého rozhlasu „Malujeme po síti“.
Obrázky z Keni jsou vždy velmi zajímavé ve srovnání s obrázky dětí ze západní Evropy. Objevily se zde velmi netradiční obrázky
a inspirativní příběhy skrývající se v truhlách keňských prababiček.
V červnu byly nejlepší práce vystaveny na výstavě v Letohrádku Kinských v Praze.

5) Multikulturní Ples Afrika v pražské Lucerně
Tradičně se konal v Praze v Paláci Lucerna 16. dubna. Zúčastnilo se ho více než 2000 lidí. Mottem akce je nejen bavit se a navázat nové
kontakty, ale především přispět k prevenci rasismu a diskriminace a motivovat mladé lidi k aktivní účasti na rozvojové spolupráci,
k solidaritě a dodržování lidských práv. Spolu s prezentací materiálů o rozvojových problémech a rozvojové spolupráci se na této
akci koná sbírka školního a zdravotnického materiálu, který je později transportován do keňských škol a nemocnice na ostrově
Rusinga Island na Viktoriině jezeře.

6) Kurzy „Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci s Afrikou“
Cílem kurzu je předat všechny užitečné informace pro práci dobrovolníků zabývajících se rozvojovou výchovou a rozvojovou
spoluprací, poskytnout zkušenosti z Afriky i z organizace projektů… Všem účastníkům je umožněno zapojit se do projektů
Centra Narovinu.
V roce 2010 proběhly 4 kurzy pro dobrovolníky a bylo na nich proškoleno celkem 93 dobrovolníků v ČR a Slovensku.
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První dva kurzy proběhly v červnu a listopadu a byly zaměřené na tato témata: mezinárodní rozvojová spolupráce a vzdělávání,
dobrovolná práce v této oblasti a konkrétní možnosti, jak se zapojit, problémy a osvědčené postupy v rozvojových projektech
v Africe, rozdíl mezi humanitární pomoci a rozvojovou spoluprací, organizace působící v této oblasti v České republice a mezinárodně.
Použité metody: prezentace, videa, fotografie s komentáři, diskuse a příklady her a aktivit globálního rozvojového vzdělávání.
Reakce byla velmi dobrá - všichni účastníci byli spokojeni a hodnotí kurz jako velmi zajímavý, obohacující a přínosný. Po absolvování
kurzu se přibližně 50% účastníků zapojilo do projektů Centra Narovinu.
Další dva kurzy byly zorganizovány pro dobrovolníky, kteří již s Centrem Narovinu spolupracují - v dubnu a v říjnu. Tyto kurzy mají za
cíl udržet a prohloubit motivaci k rozvojové spolupráci, budování vztahů, informovat o novinkách v projektech Centra Narovinu atd.

7) Výchova k nenásilí
V první části roku dobíhal pilotní seminář výchovy k nenásilí na ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích. Na základě komentářů k tomuto
pilotnímu semináři (první v celém svém rozsahu) přepracováváme materiály a velkou energii věnujeme zdokonalení podkladů pro
lektory.
V květnu 2010 pak probíhal dvoudenní interaktivní metodický kurz pro pedagogické pracovníky, vychovatele, studenty pedagogiky,
atd., kterého se účastnili učitelé ze všech stupňů a druhů škol. Cílem bylo zasvětit učitele do metodiky a přiblížit jim konkrétní
nástroje pro práci s dětmi v tématu nenásilí a lidských práv.
Od září pokračovala ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích s tímto projektem už bez naší podpory.
Od září jsme také začali působit v polovičním rozsahu (4 vyučovací hodiny za měsíc) na ZŠ Grafická v Praze, abychom i zde prakticky
vyzkoušeli obsah zpracovaného manuálu a mohli jej objektivně zdokonalovat.
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VÝCHOVOU K JEDNOTĚ A PARTNERSTVÍ LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ
- přehled vzdělávacích akcí ve školách 2010
ZŠ Dukelská, České Budějovice
ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary - Stará Role
ZŠ Dukelská, České Budějovice
ZŠ Dukelská, České Budějovice
ZŠ Dukelská, České Budějovice
ZŠ Dukelská, České Budějovice
ZŠ Rakovského, Praha
ZŠ Milotice
ZŠ Milotice
ZŠ Borovany
ZŠ Dukelská, České Budějovice
ZŠ Odolena Voda
Trójské gymnázium, Praha
MŠ Slunečnice, Soběslav
ZŠ Dukelská, České Budějovice
OA Strnad
ZŠ Bronzová, Praha
Gymnázium, Varnsdorf
ZŠ Odolena Voda
ZŠ Dukelská, České Budějovice
ZŠ Olešnice
ZŠ Dukelská, České Budějovice
učiliště Dačice
ZŠ J.A.Komenského, Dačice
ZŠ Lužná
GFK Plzeň
ZŠ Plzeň
ZŠ Hostýnská, Praha
II. ZŠ Turnov
GFP Neratovice
3. ZŠ Husova, Chodov
ZŠ Dukelská, České Budějovice
MŠ Jizerská, České Budějovice
ZŠ Bronzová, Praha
Gymnázium, Varnsdorf
MŠ Jizerská, České Budějovice
ZŠ Hradec králové
ZŠ Rakovského, Praha
ZŠ Dukelská, České Budějovice

12

České Budějovice
Karlovy Vary
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
Praha 4
Milotice
Milotice
Borovany
České Budějovice
Odolena Voda
Praha 8
Soběslav
České Budějovice
České Budějovice
Praha 5
Varnsdorf
Odolena Voda
České Budějovice
Olešnice
České Budějovice
Dačice
Dačice
Lužná
Plzeň
Plzeň
Praha 5
Turnov
Neratovice
Chodov
České Budějovice
České Budějovice
Praha 5
Varnsdorf
České Budějovice
Hradec Králové
Praha 4
České Budějovice

workshopy
diskuse se studenty, prezentace projektů
workshopy
projektový den
workshopy
workshopy
diskuse se studenty, prezentace projektů
projektový den
projektový den
diskuse se studenty, prezentace projektů
workshopy
diskuse se studenty, prezentace projektů
diskuse se studenty, prezentace projektů
projektový den
workshopy
diskuse o tématu chudoby
diskuse se studenty, prezentace projektů
diskuse se studenty, prezentace projektů
diskuse se studenty, prezentace projektů
workshopy
diskuse se studenty, prezentace projektů
workshopy
workshop s tématem HIV/AIDS
diskuse s keňskou koordinátorkou Milicent
diskuse se studenty, prezentace projektů
diskuse s keňskou koordinátorkou Milicent
diskuse s keňskou koordinátorkou Milicent
diskuse a workshop s keňskou koordinátorkou Milicent
diskuse se studenty, workshopy
diskuse se studenty, prezentace projektů
diskuse se studenty, prezentace projektů
workshopy
diskuse se studenty, prezentace projektů
workshopy
projektový den
diskuse se studenty, partnerství mezi školami
diskuse se studenty, prezentace projektů
workshopy
workshopy

6.1.2010
6.1.2010
20.1.2010
26.1.2010
3.2.2010
17.2.2010
22.2.2010
25.2.2010
26.2.2010
3.3.2010
3.3.2010
4.3.2010
5.3.2010
11.3.2010
17.3.2010
18.3.2010
19.3.2010
23.3.2010
24.3.2010
31.3.2010
6.4.2010
9.4.2010
21.4.2010
26.4.2010
26.4.2010
27.4.2010
28.4.2010
30.4.2010
3.5.2010
6.5.2010
11.5.2010
12.5.2010
13.5.2010
14.5.2010
18.5.2010
20.5.2010
21.5.2010
24.5.2010
26.5.2010

MŠ Zámecká, Litomyšl
ZŠ Zámecká, Litomyšl
ZŠ Dukelská, České Budějovice
ZŠ Rokytnice v Orlických horách
Gymnázium, Varnsdorf
OA Strnad
ZŠ Dukelská, České Budějovice
OA Husova 9
ZŠ a MŠ Rozmarýnová Brno
Dětský tábor
Dětský integrační tábor ZSF JU CB
ZŠ Grafická, Praha
ŠMND a gymnázium, Bratislava
SOU Prostřední Suchá, Havířov
ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary - Stará Role
MK Chodov
MK Chodov
ZŠ Mořkov
ZŠ Grafická, Praha
Skaut, Nymburk
Gymnázium Mělník
ZŠ Rozmarýnová, Brno
ZŠ Krnov
Gymnázium, Blansko
ZŠ Dukelská, České Budějovice
VOŠ Mariánské náměstí, České Budějovice
MŠ Jizerská, České Budějovice
Selesiánské středisko, České Budějovice
SZŠ sv. Vincenta de Paul, Topolčany
ZŠ Červená cesta, Kunovice
Knihovna Bystré

Litomyšl
Litomyšl
České Budějovice
Rokytnice v Orlických
horách
Varnsdorf
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
Brno
České Budějovice
Praha 5
Bratislava
Havířov
Karlovy Vary
Chodov
Chodov
Mořkov
Praha 5
Nymburk
Mělník
Brno
Krnov
Blansko
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
Topolčany
Kunovice
Bystré

ZŠ Borovany

Borovany

ZŠ Grafická, Praha
KC Ostrava Poruba
ZŠ Obecnice
ZŠ Dukelská, České Budějovice
ZŠ J.A.Komenského, Dačice
ZŠ Grafická, Praha
Romský klub, České Budějovice
Active - středisko volného času
ZŠ Odolena Voda

Praha 5
Ostrava
Obecnice
České Budějovice
Dačice
Praha 5
České Budějovice
Ždár nad Sázavou
Odolena Voda

diskuse se studenty, workshop
diskuse se studenty, workshop
workshopy

3.6.2010
4.6.2010
9.6.2010

diskuse se studenty, prezentace projektů

16.6.2010

setkání s keňskými koordinátory
setkání s keňským koordinátorem
workshopy
den prevence
diskuse se studenty, prezentace projektů
diskuse s dětmi, prezentace projektů
projektový den
projektový den
diskuse se studenty
diskuse se studenty
diskuse se studenty
diskuse se studenty
diskuse se studenty
diskuse se studenty
projektový den
prezentace projektu, workshop
diskuse s keňským koordinátorem
projektový den s keňským koordinátorem
diskuse s keňským koordinátorem
diskuse s keňským koordinátorem
diskuse s keňským koordinátorem
diskuse s keňským koordinátorem
projektový den s keňským koordinátorem
diskuse s keňským koordinátorem
diskuse se studenty
diskuse se studenty
diskuse se studenty
diskuse se studenty o tématu
HIV/AIDS v Africe
projektový den
diskuse se studenty
projektový den
vánoční prodej pro partnerskou školu
vánoční prodej pro partnerskou školu
projektový den
prezentace života v Africe
prezentace projektu, workshop
diskuse se studenty, prezentace projektů

18.6.2010
22.6.2010
23.6.2010
24.6.2010
29.6.2010
4.7.2010
29.7.2010
15.9.2010
23.9.2010
24.9.2010
6.10.2010
7.10.2010
7.10.2010
12.10.2010
20.10.2010
27.10.2010
1.11.2010
5.11.2010
8.11.2010
9.11.2010
10.11.2010
11.11.2010
12.11.2010
12.11.2010
15.11.2010
15.11.2010
18.11.2010
23.11.2010
24.11.2010
6.12.2010
8.12.2010
16.12.2010
16.12.2010
17.12.2010
17.12.2010
20.12.2010
21.12.2010
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VÝCHOVOU K JEDNOTĚ A PARTNERSTVÍ LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ
- přehled akcí pro veřejnost 2010
výstava fotografií D. Švejnohy
výstava fotografií Karibuni Kenya
výstava fotografií M. Švejnohy
výstava fotografií M. Švejnohy
výstava fotografií A.Polanecké
výstava fotografií Ester Starmann
vernisáž fotografií A.Polanecké
prezentace projektů
výstava fotografií M. Švejnohy
rozhlasové vysílání - prezentace projektů
prezentace projektů
prezentace projektů
výstava fotografií D. Švejnohy
výstava fotografií Karibuni Kenya
prezentace projektů
prezentace projektů
prezentace projektů
prezentace projektů
prezentace projektů
prezentace projektů
prezentace projektů
ples Afrika
prezentace projektů
setkání s adoptivními rodiči
prezentace projektů
prezentace projektů
prezentace projektů
prezentace, výstava fotografií D. Švejnoha
prezentace projektů
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Galerie Na věčnosti, Znojmo
ZŠ J.A.Komenského
Kavárna Amana Košice - Slovensko
OC Cassovia Košice - Slovensko
Odolena Voda
Accenture Chodov
Minigalerie, Odolena Voda
Centrum Narovinu, Praha
Centrum volného času Detva - Slovensko
Český rozhlas, České Budějovice
Městská knihovna, Rožnov pod Radhoštěm
Centrum Narovinu, Praha
Accenture Chodov
ZŠ Hostýnská Praha
DD Bechyně
Olešnice
DD Písek
DD Drhovle
DD Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm
DD Máj, České Budějovice
DD Odry
Lucerna Praha
Restaurace Sport, Ostrava
HCN, Robotnický dom, Zvolen
Azylový dům pro matky s dětmi - Naděje, Plzeň
DD Příbor
DD Rožnov pod Radhoštěm
Festival Putování za písničkou, Červená Voda
DD Kůsov

Leden
Leden - Březen
Leden
Únor
Únor
Únor - Březen
4.2.2010
23.2.2010
Březen
9.3.2010
23.3.2010
30.3.2010
Duben
Duben
2.4.2010
5.4.2010
7.4.2010
7.4.2010
8.4.2010
13.4.2010
14.4.2010
16.4.2010
19.4.2010
23.4.2010
27.4.2010
19.5.2010
24.5.2010
26.5.2010
27.5.2010

prezentace projektů
vernisáž fotografií A.Polanecké
výstava fotografií Ester Starmann
výstava fotografií D. Švejnohy
prezentace projektů, diskuse
prezentace projektů, diskuse
prezentace v rámci vernisáže Českého rozhlasu
prezentace projektů, diskuse
prezentace projektů, diskuse
prezentace projektů, diskuse
prezentace projektů, diskuse
prezentace projektů, diskuse
prezentace projektů, diskuse
prezentace projektů, diskuse s adoptivními rodiči
výstava fotografií Ester Starmann
vernisá fotografií A.Polanecké
promítání a beseda pro děti a veřejnost
prezentace projektů, diskuse
výstava fotografií D. Švejnohy
vernisáž fotografií A.Polanecké
prezentace projektů, diskuse
prezentace projektů, diskuse
výstava fotografií D. Švejnohy
výstava fotografií M. Švejnohy
setkání s adoptivními rodiči
setkání s adoptivními rodiči
setkání s adoptivními rodiči
prezentace na benefičních koncertech ZSF JU
prezentace projektů, diskuse se seniory
koncert
prezentace projektů
prezentace projektů, diskuse se seniory
výstava fotografií D. Švejnohy

Active, Žďár na Sázavou
Café 99 Brno
Gymnázium M.Budějovice
Evropský dům, Králíky
Informační centrum, Litomyšl
DD Valašské Meziříčí
Letohrádek Kinských, Praha - Malujeme po síti
Slunovrat, Ostrava - Přívoz
Ostrava
HCN - Praha
DD Mořkov
DD Magnolie, Ostrava Vítkov
Ostrava-Iris
ZŠ a MŠ Rozmarýnová Brno
Gymnázium M.Budějovice
Dobrá Trafika, Újezd
Dětský tábor
DD Frýdek Místek
Knihovna Frenštát pod Radhoštěm
Rock Café, Praha
MK Frenštát
G centrum Tábor
hrad Střekov - Ústí nad Labem
Galerie Na věčnosti, Znojmo
Centrum Narovinu
Kavárna, Česká ulice, Brno
ZSF JU, České Budějovice
Solnice, České Budějovice
DD Sluníčko, Ostrava
Cult Club Banská Bystrica
Bustěhrad - restaurace U Bečvářů
Domov důchodců, Ostrava Poruba
ZŠ Tyršova, Nový Jičín

27.5.2010
Červen
Červen
Červen
3.6.2010
8.6.2010
8.6.2010
10.6.2010
15.6.2010
15.6.2010
18.6.2010
22.6.2010
24.6.2010
30.6.2010
Červenec - Září
Červenec - Září
4.7.2010
23.7.2010
Srpen - Září
Září
29.9.2010
21.10.2010
Říjen
Listopad
3.11.2010
5.11.2010
10.11.2010
11.11.2010
12.11.2010
24.11.2010
25.11.2010
3.12.2010
Prosinec
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PROJEKTY V KENI
1) Komunitní centrum „Ostrov Naděje“ na Rusinga Island
Rusinga Island je malý ostrůvek ve Viktoriině jezeře, v západní části Keni, kde žije asi 22 tisíc obyvatel, z nichž téměř
polovinu tvoří děti do 15 let. Je to velmi chudá oblast, kde se většina lidí živí pouze drobným zemědělstvím a rybolovem. Choroby
jako malárie, AIDS, žlutá zimnice, parazitická onemocnění, podvýživa spolu s nedostatečnou zdravotní péčí jsou velkými problémy,
které mimo jiné způsobují i narůstající počet sirotků. Ne všichni mají to štěstí, že najdou svého opatrovníka či adoptivního rodiče.
Proto jsme společně s keňskými kolegy přišli s projektem, který jsme nazvali Rusinga Island – Ostrov Naděje. Náplní projektu je
komunitní centrum, tj. komplex zařízení, který se snaží odpovídat na problémy a potřeby komunity. V současné době
tak zahrnuje sirotčinec, mateřskou školu, základní školu, vzdělávací centrum vybavené videoprojektorem a přístupem k internetu,
ubytovací budovy, jídelnu, úpravnu vody, sprchy a záchody a kompletní zdravotní středisko s laboratoří a 8 lůžky.
Celkově se „Ostrov Naděje“ stará každý den již přibližně o 300 dětí ve věku od 3 do 12 let. Vedle kvalitního vzdělání jim
zajišťuje také stravování. Díky dobrovolnické práci rodičů a komunitní práci je jídlo částečně zajišťováno malou farmou,
která je součástí komunitního centra.
Dalším důležitým krokem bude vyřešit možnosti zdrojů, které by pravidelně přinášely potřebné finanční částky, jež
jsou potřeba na celý provoz a údržbu centra. Tedy aktivity, kterými by místní komunita mohla vydělat na náklady a docílit
samostatnosti a dlouhodobé udržitelnosti tohoto komplexního projektu.

Historie OSTROVA NADĚJE:
2005

první stavební práce byly zahájeny na darovaném pozemku

2006

mateřská škola začala působit v nové budově vzdělávacího centra

2008

sirotčinec ubytoval prvních 21 dětí

2009

základní škola začala působit v nových budovách

2010

zdravotní středisko bylo otevřeno
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SIROTČINEC
V sirotčinci je aktuálně ubytováno 40 dětí, zvlášť bydlí dívky a zvlášť chlapci, početně jsou skupiny zhruba vyrovnané.
O děti se starají dvě vychovatelky.
Mezi dětmi jsou jak úplní tak částeční sirotci (např. takoví, o které se jejich příbuzní nestarali nebo nemohli starat), zdraví i nemocní
(např. HIV pozitivní), z různých kmenů. V tomto je náš sirotčinec výjimečný, protože na ostrově Rusinga žije tradičně jen kmen Luo
a takto projekt získává i multikulturní kontext.
Cílem sirotčince ovšem není „jen“ poskytnout dětem domov. Všechny děti ze sirotčince chodí do školy, navíc existuje
snaha o jejich postupnou integraci zpět do komunity.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školka má momentálně 90 žáků ve věku 3 až 6 let. Převážně se jedná o děti z projektu Adopce afrických dětí – tedy
děti z velice chudých rodin, které podporuje “adoptivní rodič” z Evropy. Děti jsou rozděleny do tří tříd, každou má na
starosti jedna učitelka.
Ve školce je využívána metoda Montessori. Jedná se o prožitkovou metodu, která klade velký důraz na samostatnou práci, na to, aby
si děti všechno pokud možno vyzkoušely „na vlastní kůži.“ Tato metoda má skvělé výsledky. Většina dětí z naší školky už při nástupu
na základní školu velmi dobře ovládá angličtinu a umí i číst a psát.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola byla otevřena v lednu 2009. V každé třídě je přibližně 30 žáků. Nyní funguje 1. až 6. třída, ale každý rok
se škola rozšířuje o další ročník, takže za dva roky bude škola kompletní až po osmou třídu, která je pro základní školu v Keni
posledním ročníkem. Ve škole jsou uplatňovány humanistické principy jednání a nenásilný přístup. Zde v České republice to může
znít samozřejmě, ale v Keni jsou bohužel dodnes tělesné tresty, např. užívání rákosky, zcela běžné.
Kromě vzdělávání dětí se snažíme pomocí metodického semináře jít příkladem a vzdělávat tak i učitele.
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
V roce 2009 byl schválen grant od Vlády ČR z oficiální humanitární pomoci na stavbu a vybavení nemocnice. Tato část projektu
musela být dokončena do konce roku 2009. V lednu 2010 tak byla nemocnice slavnostně otevřena a od března 2010 začala
být plně funkční.
Slovenskou vládou byl schválen grant na počáteční provoz nemocnice. Tento grant by měl být využíván do října 2011.
Zdravotní středisko má ambulantní i lůžkovou část, je vybaveno přístroji, nábytkem a zdravotnickým materiálem,
poskytuje zdravotní péči a pořádá programy zdravotní osvěty a prevence.
Personál nemocnice je tvořen čtyřmi místními lidmi (dvě zdravotní sestry, jedna „medical officer“ a jedna laborantka).
Od září 2010 se v nemocnici také střídají na stážích lékaři a studenti medicíny z České republiky a Slovenska, aby se místní personál
měl možnost z této spolupráce co nejvíce naučit a zlepšit tak poskytované služby.
Posláním nemocnice je osvěta mezi místními obyvateli a prevence pro děti (včetně sexuální výchovy), dále fungování kliniky
s hlavním důrazem na pacienty HIV/AIDS, děti, matky i fungování „pojízdné kliniky“ (pro další ostrovy).
Zdravotní středisko může ošetřit přibližně 6 000 pacientů ročně. Přístup ke zdravotní péči v naší nemocnici je stejný pro
muže i ženy. Vedle nemocnice byl postaven domeček, aby bylo zajištěno ubytování pro personál a klinika tak byla dostupná kdykoli.

2) Voda pro Kauti
Vznik a historie projektu
Kauti jsme poprvé navštívili v roce 2002, když byla místní základní škola Kauti Primary zahrnuta do projektu Adopce afrických dětí
– projekt pomoci na dálku. Obrázek dětí a žen vlekoucích těžké barely s vodou z mnohakilometrových vzdáleností do pozdních
večerních hodin byl velmi silným zážitkem.
Rozhodli jsme se tedy začít řešit katastrofální situaci v zásobování vodou sepsáním projektu „Voda pro Kauti“. Cílem tohoto projektu
bylo shromáždění dostatečných finančních zdrojů na sanaci vody v oblasti Kauti; a díky zlepšení přístupu k vodě a zvýšení čistoty
pitné vody zvýšit kvalitu života pro obyvatele Kauti - zvýšit zemědělskou produkci a tím zmírnit ohrožení obyvatel hladověním,
zlepšit kvalitu vody a tím pomoci snížit nemocnost a poměrně vysokou úmrtnost obyvatelstva v oblasti.
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Realizace projektu
Realizace projektu začala 6. září 2010 za účasti keňské firmy Mooni Contractors a za speciálního odborného dohledu firmy
Poyry s.r.o. z Brna. První fáze, zahrnující sanaci stávajících vývěrů podzemní vody, zachycení dešťových vod v areálu Kauti Primary
School a zachycení dešťových vod ze střech farmy, byla dokončena na přelomu října a listopadu.
Na projektu se aktivně podíleli členové místní komunity, kteří prováděli zemní práce a zdarma asistovali při montáži. Součástí
projektu bylo také proškolení místních obyvatel ze strany zástupců vodohospodářské firmy z ČR, aby se zaručila udržitelnost
projektu do budoucna a jeho rozšíření do dalších míst.
Zároveň byl vypracován hydrogeologický průzkum pro realizaci hydrovrtu v další fázi projektu, která by měla navázat na započaté
sanační práce u dalších vytipovaných vývěrů v roce 2011.

3) Kibera kids for peace
2. ročník Amani Kibera Tábora pro děti ze slumu Kibera – Mombasa – duben 2010
Mombasa byla dějištěm druhého ročníku fotbalového tábora pro děti ze slumu Kibera, které byly vybrány svými trenéry a spoluhráči
z týmu. Pro mnohé ze čtyřiceti šestnáctiletých, kluků a holek, byla jízda z Nairobi do Mombasy po jedné z nejkrásnějších a nejstarších
železnic v Africe vůbec první zkušeností s cestováním mimo chudinskou čtvrť (slum). Týdenní soustředění nebylo zaměřeno jen na
fotbal a tréninky s ním spojené, ale hlavně na důležitost spolupráce, tolerance a vzdělání. Děti byly z různých kmenů, měli možnost
strávit spolu celý týden. Zahrály si přátelská utkání s místními týmy. Navštívily historickou pevnost Four Jesus a svezly se trajektem.
Ale neužívaly si jen zábavy, byly hlavními aktéry diskusí o HIV/AIDS, drogách a násilí ve slumech a účastníky teambuildingových
aktivin.
3. ročník Amani Kibera Fotbalového turnaje - říjen 2010
Třetí ročník fotbalového turnaje Amani Kibera se konal od 18. září do 2. října vždy o víkendu. Letos se ho zúčastnilo 79 týmů ve
věkových kategoriích od 10-ti do 17-ti let bez rozdílu pohlaví, kmenové, náboženské či politické příslušnosti. Tento rok získal turnaj
pozornost nejen místního rádia Pamoja FM, ale také národních novin. Jako vzácný host letošního turnaje byl německý rozhodčí
Dominik Loskamp, který velmi přispěl svými zkušenostmi z evropských soutěží, o které se podělil s keňskými rozhodčími. Všichni se
již velice těší na další ročník.
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1. ročník Amani Kibera Malování pro zábavu 2010
Na pěti vybraných školách v Kibeře (Glory primary, Changing Times primary school, St. Martins daycare and primary school, YMCA
primary school a Free Methodist primary school) jsme uspořádali soutěž „Malování pro zábavu“ na téma „Čím bych chtěl/a být až
vyrostu“. Celkový počet dětí, které se zúčastnily, byl 157. Podle nakreslených obrázků se chtěla většina dětí stát lékaři, zdravotními
sestrami, piloty či učiteli. Jelikož bylo velmi těžké rozhodnout, který z obrázků je nejhezčí, rozhodli jsme se pastelky, sešity, tužky atd.
rozdělit mezi všechny děti.

4) Spolupráce s partnerskými školami
V rámci tohoto projektu spolupracujeme v Keni s 20 školami, které se nacházejí v nejchudších slumech a čtvrtích hlavního města
Nairobi i ve vesnicích a menších městech po celé Keni.
S těmito školami spolupracujeme již delší dobu a proto je možné zaručit komunikaci s partnery, pravidelnou zpětnou vazbu
a organizaci nejrůznějších partnerských aktivit na obou stranách.
Do budoucna se počítá s rozšířením počtu partnerských škol.

5) Metodický seminář pro učitele v Keni
V roce 2010 jsme začali organizovat další kolo metodického semináře pro učitele v Keni.
Jelikož měl pětidenní seminář moderních výukových metod s důrazem na nenásilné pojetí výchovy velký ohlas, keňští učitelé
nás opakovaně žádali o jeho zopakování a prohloubení. Rozhodli jsme se tedy využít veškeré postřehy a připomínky z pilotního
semináře, kterého se pod vedením tří českých lektorů zúčastnilo přibližně sto keňských učitelů v osmi skupinách, abychom připravili
druhé kolo na srpen 2011.
Na podzim jsme uskutečnili informační schůzku s hlavní organizátorkou z keňské strany během jejího pobytu v ČR a naše lektorka poté
v Nairobi podrobně informovala potenciální účastníky semináře a tamní organizační sekci na informační schůzce k tomuto projektu.
Zahájili jsme přípravu materiálů a překlady k druhému kolu semináře a na keňské straně se hlavní organizátoři začali zabývat
informováním a oslovováním učitelů a technickými záležitostmi spojenými s uskutečněním projektu.
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PROJEKTY NA SLOVENSKU
Na Slovensku se koordinátoři zabývali především projektem Adopce na dálku a prezentačními a propagačními akcemi ve školách
i pro veřejnost. Slovenskou vládou byl také schválen grant na počáteční provoz nemocnice v komunitním centru Ostrov Naděje na
Rusinga Island a tak velká část aktivit patří právě i tomuto projektu. Tento grant by měl být využíván do října 2011.
V dubnu 2010 v rámci cesty koordinátorky Milicent do České republiky proběhly setkání také na Slovensku. První setkání s adoptivními
rodiči bylo v Centru Narovinu ve Zvolenu a druhé setkání a prezentace v Centru volného času v Detvě.
Během roku proběhlo také několik putovních výstav fotografií Davida Švejnohy:
- leden 2010 v čajovně AMANA / Zvolen
- únor 2010 v OC Danubia / Zvolen
- duben 2010 v Centru volného času Trend / Detva
Dále se uskutečnilo několik prezentací Centra Narovinu:
- 24.11.2010, Kult club v Bánské Bystřici, koncert spojený s prezentací Centra Narovinu a prodejem výrobků z Keni
- 24.11.2010, Centrum Volného času POHODA v Bánské Bystřici, promítání a prezentace o Africe
- 2.12.2010 Lesnické a dřevařské muzeum ve Zvoleni, spoluúčast na výstavě Afrika spojená s prezentací Centra Narovinu
- 5.12.2010, Středoslovenské muzeum v Bánské Bystřici, prezentace afrických výrobků
- 11.12.2010, Slimák club v Lučenci, prezentace Centra Narovinu v rámci koncertu, spojeno s prodejem výrobků z Keni
- 21.12.2010, Gymnázium v Bratislavě, promítání o Africe spojené s přednáškou o projektech Centra Narovinu a workshopem
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MEDIÁLNÍ KAMPAŇ
Informační mediální kampaň probíhala po celý rok. Jednotlivé akce byly propagovány především následujícími kanály:
- Prezentace na webových stránkách partnerů
- Facebook prezentace
- YouTube prezentace
- Informace a pozvánky prostřednictvím e-mailů „adoptivním rodičům“ zapojeným do projektu
Adopce afrických dětí a dalším příznivcům
- Zasílání přímých pozvánek na akce
- Distribuce informačních letáků, brožur a dalších propagačních tiskovin
Menší lokální akce jako jsou výstavy, prezentace a veřejné promítání jsou propagovány také prostřednictvím zařazení do
pozvánek a letáků v daném klubu, galerii apod. Oslovováni jsou také konkrétní novináři, rádia a televize.
Nejintenzivnější kampaň probíhala v souvislosti s plesem Afrika:
1) Věstník Metropolis - titulní stránka - metropolitní informační časopis, webové stránky
2) Reklamy v denících Lidové noviny, Respekt, Hospodářské noviny, MF DNES, Pražský deník, Deník Střední Čechy
3) Kulturní měsíčníky - kompletní seznam měsíčních kulturních akcí v Praze
4) Plakáty - celé město Praha
5) Letáky - rozdávání chodcům v centru Prahy
6) Pronájem historické tramvaje a jízda po Praze - netradiční pozvání na ples Afrika
7) Rozhlasové spoty a rozhovory
8) Upoutávky na webových stránkách partnerů, Facebooku, YouTube atd.
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SPOLUPRACUJEME A DĚKUJEME
Děkujeme za velmi příjemnou spolupráci několika organizacím a firmám, které nám dlouhodobě pomáhají pomáhat:
Velký Sál Lucerny Praha, Restaurace Mánes v Praze, DDM Praha 3 - Ulita, Český rozhlas „Malujeme po síti“, Nadace Divoké Husy,
Rádio 1, Expres rádio, Nový Prostor, British Airways, AV Media, Tiskárna AFBKK, Copy General, Fontana, tiskárna Grafokon, Newton
media, Kelcom, BonoArt...
A samozřejmě děkujeme i všem příznivcům, dobrovolníkům a dalším dárcům, kteří se do našich akcí a projektů aktivně zapojili.

VÝHLED NA DALŠÍ OBDOBÍ
Uvědomujeme si, že je stále nezbytné zlepšovat organizační zajištění, abychom udrželi nastartované projekty a aby se všechny
projekty mohly i nadále rozrůstat a zlepšovat. I proto byl rok 2010 pro Centrum Narovinu rokem organizačních změn – rozhodli jsme
se pro jasnější zaměření jen na hlavní oblast činnosti sdružení, upravili jsme v tomto smyslu stanovy i název a vybrali jsme projekty,
kterým se chceme nadále věnovat.
V dalším období budeme pokračovat v rozvoji dobrovolnické práce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové
výchovy a v našich projektech v Keni se zaměříme na směřování k samostatnosti a trvalé udržitelnosti projektů.
Zaměříme se na hlavní projekty v ČR a Keni a jejich propagaci na straně médií i k veřejnosti:
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Miniobchůdek Afrika v duchu „Fair Trade“
Projekt Afrika nevšedníma očima – programy ve školách a pro veřejnost. Nyní zastřešen projektem „Výchovou k jednotě
a partnerství lidí na celém světe“ (Through Education towards a Universal Human Nation).
Kurzy „Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci s Afrikou“
Rozvojové projekty: Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island / Keňa
Rozvojové projekty: Voda pro Kauti / Keňa
Partnerský program mezi českými a keňskými školami
Metodický seminář pro učitele v Keni
Výchova k nenásilí
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FINANČNÍ ZPRÁVA za rok 2010
Příjmy a výdaje z fondů Centra Narovinu v roce 2010
Fond na školné pro adoptované děti v Keni

911.101

Příjmy

21 948 548,74

z toho zůstatek z minulých let

1 624 266,67

z toho dary z roku 2010

20 324 282,07

Převod část. fondu školného do Keni

19 410 813,80

zůstatek k 31.12.2010

2 537 734,94

Fond na projekt Humanistické školy

911.102

Příjmy

12 000,00

z toho zůstatek z minulých let

12 000,00

z toho dary z roku 2010

0,00

Převod na fond 911.888

12 000,00

zůstatek k 31.12.2010

0,00

Fond Voda pro Kauti 101806

911.110

Příjmy

1 390 605,23

z toho zůstatek z minulých let

1 383 405,23

z toho dary z roku 2010

7 200,00

Čerpání

262 234,00

Převod do Keni
zůstatek k 31.12.2010

1 128 371,23

Fond Ray of Hope 40015

911.120

Příjmy

1 260,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

z toho dary z roku 2010

1 260,00

Čerpání
Převod do Keni
zůstatek k 31.12.2010

1 260,00

Fond Tábor otevřené dveře

911.150

Příjmy

950,00

z toho zůstatek z minulých let

950,00

z toho dary z roku 2010

0,00

Převod na fond 911.888

950,00

zůstatek k 31.12.2010

0,00

Fond Kibera Kids 4 Peace 40049

911.162

Příjmy

102 974,00

z toho zůstatek z minulých let

27 266,00

z toho dary z roku 2010

44 727,00

z toho z prostředků Centra Narovinu

30 981,00

Čerpání - trofeje, letenka

26 713,00

Převod do Keni

76 261,00

zůstatek k 31.12.2010

0,00

Světový pochod

911.164

Příjmy

20 569,00

z toho zůstatek z minulých let

10 733,00

z toho dary z roku 2010

0,00

z toho z prostředků Centra Narovinu

9 836,00
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Výdaje - trička s potiskem

20 569,00

zůstatek k 31.12.2010

0,00

Fond Mlaase Humanist School 50089

911.169

Příjmy

50,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

z toho dary z roku 2010

50,00

Převod na fond 911.888

50,00

zůstatek k 31.12.2010

0,00

Fond HIV/AIDS 50060

911.170

Příjmy

2 500,00

z toho zůstatek z minulých let

2 500,00

z toho dary z roku 2010

0,00

Převod na fond 911.888

2 500,00

zůstatek k 31.12.2010

0,00

Fond Ngando Children Centre 5002

911.171

Příjmy

79 612,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

z toho dary z roku 2010

79 612,00

Čerpání

0,00

Převod do Keni

79 612,00

zůstatek k 31.12.2010

0,00

Fond Maryland Junior Academy 40046

911.181

Příjmy

542,80

z toho zůstatek z minulých let

271,40

z toho dary z roku 2010

0,00

převod z fondu 911.182

271,40

Převod do Keni

0,00

zůstatek k 31.12.2010

542,80

Fond Sharp Minds Junior Academy 40047

911.182

Příjmy

271,40

z toho zůstatek z minulých let

271,40

z toho dary z roku 2010

0,00

Převod na fond 911.181

271,40

zůstatek k 31.12.2010

0,00

Veřejná sbírka - ,,Srdce pro Asii"

911.777

Příjmy

7 144,87

z toho zůstatek z minulých let

7 144,87

z toho dary z roku 2010

0,00

Převod na fond 911.888

7144,87

zůstatek k 31.12.2010

0,00

Fond Kolo dětem

911.800

Příjmy

7 500,00

z toho zůstatek z minulých let

7 500,00

z toho dary z roku 2010

0,00

Převod do Keni-nákup kol

7 500,00

zůstatek k 31.12.2010

0,00

Vácené platby

60 349,20

Převod do Keni

1 912 500,00

zůstatek k 31.12.2010

19 358,53

Fond Zdravotní pojištění dětí

911.801

Příjmy

1 992 207,73

z toho zůstatek z minulých let

143 461,39

z toho dary z roku 2010

1 848 746,34
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Fond Příspěvky na léčebné výlohy

911.803

Příjmy

14 830,08

z toho zůstatek z minulých let

0,00

z toho dary z roku 2010

14 830,08

Převod do Keni

14 830,08

zůstatek k 31.12.2010

0,00

Fond Příspěvky na cestovné koordinátorů z Keni 301270
Příjmy

911.804
Převod na fond 911.162

30 981,00

z toho zůstatek z minulých let

54 154,53

54 154,53

Převod na fond 911.164

9 836,00

z toho dary z roku 2010

0,00

Převod na fond 911.888

13 337,53

zůstatek k 31.12.2010

0,00

Fond Metodický seminář pro učitele v Keni

911.805

Příjmy

81 326,60

z toho zůstatek z minulých let

81 326,60

z toho dary z roku 2010

0,00

Čerpání - letenky, pomůcky
Převod do Keni
zůstatek k 31.12.2010

81 326,60

Fond Projekt výchovou k nenásilí

911.806

Příjmy

148 806,00

z toho zůstatek z minulých let

148 806,00

z toho dary z roku 2010

0,00

Čerpání

10 691,00

zůstatek k 31.12.2010

138 115,00

Příspěvek na ostatní (bydlení atd.)

911.807

Příjmy

18 000,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

z toho dary z roku 2010

18 000,00

Převod do Keni

18 000,00

zůstatek k 31.12.2010

0,00

Fond Ostrov Naděje Rusinga 500888

911.888

Příjmy

155 513,10

z toho zůstatek z minulých let

0,00

z toho dary z roku 2010

119 530,70

převod z ukončených fondů

35 982,40

Čerpání

26 429,00

Převod do Keni

120 000,00

zůstatek k 31.12.2010

9 084,10

Fond Through education towards a universal human nation
Příjmy

3 139 665,77

z toho dotace EU

2 469 393,34

z toho dotace MZV

295 745,00

z toho z prostředků Centra Narovinu

374 527,43
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911.103
Čerpání

3 139 665,77

zůstatek k 31.12.2010

0,00

Příjmy a výdaje Centra Narovinu za rok 2010
Příjmy 2010

tis. Kč

Výdaje 2010

tis. Kč

Přijaté dary celkem

25 996,00

Fond Školné pro adopce

20 324,00

- z toho do fondu školné

20 324,00

Projekt "Through Education…"

3 140,00

- ostatní dary

5 672,00

Vrácené dary

272,00

Dotace z EU - projekt "Though Education…"

2 469,00

Kurzové ztráty

162,00

Dotace z MZV - projekt "Though Education…"

296,00

Provozní výdaje

4 519,00

Tržby z vlastní činnosti

634,00

Výdaje celkem

28 417,00

- z toho prodej vstupenek na Ples Afrika

204,00

Přijaté úroky

5,00

Kurzové zisky

0,00

Členské příspěvky

2,00

Příjmy celkem

29 402,00

Hospodářský výsledek

985,00

Složení provozních výdajů Centra Narovinu za rok 2010
tis. Kč
mzdové prostředky

1 057,00

cestovné

22,00

poštovné

170,00

telefonní poplatky

69,00

kancelářské potřeby

55,00

bankovní poplatky

99,00

administrativní náklady Projektu školné v Keni

1 674,00

ostatní služby

1 373,00

celkem

4 519,00
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Tyršova 1, 120 00 Praha 2
(metro I.P. Pavlova)

telefon: +420 732 203 196
info@centrumnarovinu.cz
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