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zdravíme vás na stránkách prvního letošního bulletinu. Dočte-
te se v něm nejen o novinkách z projektu Ostrova Naděje, kde 
se staví počítačová učebna s knihovnou a připravuje se výstav-
ba střední školy, ale také se o své zkušenosti podělili adoptivní 
rodiče, kteří strávili Vánoce se svoji adoptovanou dívkou z Keni 
a školy zapojené do našich projektů.

V tomto roce nás čeká mnoho akcí. Rádi bychom vás již nyní 
pozvali na březnový seminář pro dobrovolníky, protože právě 
dobrovolníci jsou důležitou součástí naší organizace.  A v červ-
nu chystáme oslavu 20. let činnosti Centra Narovinu. Těšíme se, 
že to oslavíte s námi.

Děkujeme za vaši dosavadní spolupráci a podporu a přejeme 
vám krásné dny,

Za Centrum Narovinu Simona Heřtusová 
simona.hertusova@adopceafrika.cz

Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci 
a přátelé Centra Narovinu,

sobota 14. 3. 
Sokolská 32, Praha 2 (metro I.P. Pavlova)

Seminář 
DOBROVOLNÍCI 

pro ROZVOJOVOU 
SPOLUPRÁCI v AFRICE 

Hledáme nové lidi do našeho 
dobrovolnického týmu, především 

koordinátory projektu  
Adopce na dálku a Ostrov Naděje, 

překladatele, zajištění výstav a propagačních stánků atd.

Seminář vede Dana Feminová  
zakladatelka a ředitelka Centra Narovinu

Informace a zápis: lenka.capkova@adopceafrika.cz - mobil: 732 203 196

w w w. a d op c e a f r ik a . c z   Sokolsk  32, 120 00 Praha 2 (metro I.P. Pavlova)

   Slavte s námi

Semináře a kulaté stoly - multikulturní hudební, taneční a divadelní vystoupení - informační 
a prodejní stánky organizací - výstavy fotografií - promítání dokumentů 

- workshopy pro děti i dospělé - multikulturní občerstvení…

20. narozeniny Centra Narovinu

19. a 20. června 
mezinárodní škola Park Lane 

(Valdštejnská 151, Praha 1 - Malá Strana)
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Môj (náš) príbeh s Eunice
Píše sa rok 2007 a ja niečo hľadám. Som nepokojná a viem po 
čom túžim, len neviem ako si svoju túžbu naplniť. Zrazu je to 
tu. Stránka na internete Humanistického centra, adopcia na di-
aľku. Niekoľko dní sa moja nervozita viac a viac prehlbovala. 
Potom sa to stalo. Rozhodla som sa. Svojej rodine som predlo-
žila niekoľko detí z databázy na adopciu na diaľku z Kene. Roz-
hodli sme sa pre Eunice Akynyi Mudiwo, ktorá je úplna sirota. 
Jej rodičia mali len jedno dieťa-dcéru Eunice. Eunice vyrastá 
u sestry jej nebohej mamy Everline, ktorú má rada a vníma ju 
ako svoju mamu. Eunice má piatich nevlastných súrodencov 
(Maurine, Steve, Emily, Nancy, Godfrey). Dnes má Eunice 17 
rokov a  ide do 3. Ročníka na Hawinga secondary school. Po 
úspešnom absolvovaní školy chce ďalej študovať zdravotníc-
tvo. Chce byť zdravotnou sestrou a pomáhať ľuďom. 

K jej záľubám patrí šport. Veľmi dobre hrá fotbal. Je dokonca 
lepšia ako chlapci. Výborne behá, čo dokazujú aj jej úspechy 
v bežeckých súťažiach ešte na Malomba primary school, kde 
sa umiestnila medzi prvými tromi súťažiacimi.

S Eunice sme do roku 2011 boli len v písomnom kontakte. Písali 
sme listy a posielali sme jej baličky s hmotnosťou maximálne 
do 2 kg. V jednom z jej listov nám napísala, že chová pre nás 
sliepku a jej brat zas zajačika a keď prídeme, že nám ich chcú 
darovať. Neviem opísať svoje emócie, ktoré vo mne prebiehali 
pri čítaní riadkov jej listu, ale moja reakcia bola prekvapujúca 
nielen pre mojich najbližších, ale i pre mňa. Idem do Afriky. Mu-
sím som zmenila na nekompromisné chcem vidieť, kde Eunice 
žije, vyrastá, študuje. No a v novembri 2011 som teda spolu so 
svojou rodinou, manželom Júliusom a dcérou Ninou cestova-
la, na vlastnú zodpovednosť do Afriky. Prípravy na cestu boli 
náročné na čas, peniaze a na boj voči prichádzajúcim negatív-
nym informáciám z okolia aká je Keňa nebezpečná. 

Aj napriek uvedenému sme sa nevzdávali a šli za našim cieľom, 
absolvovať náš trip, naše dobrodružstvo. Mali sme informácie, 
že Keňania moc neprejavujú emócie, sú rezervovaní voči cudzí 
ľuďom. Tak sme teda očakávali čisto len formálne privítanie. To 
čo sa udialo v  momente nášho príchodu a  počas piatich dní 
strávených v  oblasti Siaya, Comenya sa nedá ničím zaplatiť. 
Úprimné, čisté, veselé prijatie, plné emócii, osobného kontak-
tu, ako keby sme boli rodina, tí najbližší my im a oni nám. Prvé 
čo bolo, požiadali nás, či sa môžu za nás pomodliť. Verte, že 

keď píšem naše spomienky z nášho doposiaľ prvého stretnutia 
mám hmlisté videnie, lebo slzy šťastia sa tlačia von. Nádherné, 

úžasné, neopísateľné momenty. Ľudia milí, úprimní, čistí, 
veselí, dobrosrdeční, láskaví. Tých prívlastkov je mnoho 
a mohla by som ich vypisovať aj na niekoľko riadkov, ale aj 
tak to neobsiahne to čo sa nám rodilo v srdciach na oboch 
stranách. Bývali sme s nimi, snažili sa s nimi pracovať, variť, 
radovať sa, užívať si dňa plnými dúškami, žiť naplno pre 
ten konkrétny deň, ale i pokoj, ticho noci, absolútnej tmy. 
Zážitok, ktorý nevie ponúknuť žiadna z  cestovných kan-
celárii. Jedli sme ich tradičné ugaly, mandazy, čapati a pili 
poridge. Kopali, čistili a  potom sušili kasawu. Aj napriek 
prebiehajúcim školským prázdninám, nás prijala školská 
rada a  učitelia Malomba school v  Comenya. Preukázali 
nám veľkú úctu a my sme im odovzdali učebné pomôcky, 
ktoré sme mohli v rámci možnosti priniesť. Boli sme traja 
a každý z nás mal po dva 23 kg ruksaky plus 10 kg príručnú 

batožinu. Veľkým prekvapením bolo aj stretnutie s pátrom Pe-
trom, ktorý sa za nás a s nami pomodlil a dal nám požehnanie. 
Veľmi si vážim a uctievam týchto ľudí, ľudí z kmeňa Luo. Tak 
ako sa niečo krásne začína, tak aj to krásne končí. Náš odchod 
bol rovnako plný emócii, ako bol náš príchod. Dostali sme 
dary, ktoré majú v našej domácnosti svoje miesto. Dary, ktoré 
z dôvodu ich trvácnosti nemohli byť uchované, sú v našej pa-
mäti, ale o to hodnotnejšie, pretože to boli dary, ktoré pre nich 
znamenajú, byť nasýtený aspoň jedenkrát za deň. 

Po našej návšteve v Siaya sme opäť ostali s Eunice len v písom-
nom kontakte. V  januári 2014 sme sa rozhodli pozvať Eunice 
na návštevu na Slovensko. Celý proces bol komplikovaný, ná-
ročný na čas a finančné náklady. Po zamietnutí pozvania cud-
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Předvánoční jarmark pořádali žáci tř. H3A a L1A naší Střední školy, Kpt. Jasioka, 
v  Havířově - Prostřední Suché dne 11.  12.  2014 v  prostorách školy za účelem 
podpory afrických dětí, které ztratily adoptivní rodiče, aby mohly dokončit své 
vzdělání nebo alespoň pokračovat ve studiu. Všem žákům a  zaměstnancům 
školy se nabízela keramika, výrobky z korálků, papírová přání, malované kame-
ny a jiné drobnosti. 

Velmi dobře se prodávaly i napečené slané i sladké dobroty. 

Celá škola přijala tuto akci s nadšením a svými drobnými nákupy zajistila částku 
2 800,– Kč, která byla obratem odeslána na konto Centra Narovinu. 

Za kolektiv školy - Mgr. Tamara Šindlerová

Na fondu Klubu přátel adopce se od září 2014 do konce 
prosince 2014 nashromáždilo 24 662 CZK. Z  této částky 
jsme uhradili po jednom trimestru dětem, které letos čeká 
velmi důležitý školní rok. 

Podpořili jsme tak šest dětí, které ztratily své dosavadní spon-
zory a nastoupily do 8. třídy základní školy, kde je na konci to-
hoto roku čekají závěrečné zkoušky. Pro všechny hledáme od 
2. trimestru 2015 nové adoptivní rodiče, kteří by jim pomohli 
dostudovat nejen základní školu, ale kteří by je chtěli podpo-
řit i další čtyři roky na škole střední: Maria Achieng (ID 40349), 
Mwalimu Samson Chikumbo (ID 41005), Elvis Levis Wande-
ra (ID 41065), Philip Ngutu (ID 41272), Queenter Achieng (ID 
41455), Metinsellah Ligwilu (ID 41584). Dále jsme z těchto pe-

něz podpořili čtyři středoškoláky, kteří jsou nyní ve čtvrtém 
ročníku, a na konci tohoto roku je čeká maturita. Byla by proto 
škoda, kdyby na úplném závěru svého studia nebyli podpo-
řeni: Benard Muirui Chomba (ID 40172), Jessy Wambogo (ID 
50140), Ibrahim Ali (ID 51944), Faith Kenyatta (ID 50942). I tyto 
středoškoláky je možné adoptovat a podpořit je na poslední 
dva trimestry a případně i dále na college či univerzitě. 

Celkem tedy bylo čerpáno 24 000 CZK. Příběhy dětí naleznete 
na našich stránkách v databázi dětí volných k  adopci. Děku-
jeme všem, kteří podpořili Klub přátel adopce a umožnili tak 
studium dalším dětem. 

Lenka Čapková

Klub přátel adopce
pomáhá dětem v Keni se vzděláním 

i v prvním školním trimestru roku 2015

Jarmark na podporu dětí v Keni

zineckou políciou SR som už neverila, že sa nám podarí Eunice 
ukázať malý kúsok strednej Európy, Slovensko. Predsa. Vďaka 
výkonnej riaditeľky Centra Narovinu pani Dane Feminovej, 
koordinátorovi Centra Narovinu v  Nairobi Kenovi Okongovi, 
konzulovi veľvyslanectva SR Vladimírovi Ježekovi, našej dcé-
re Nine Pavelkovej sa nám podarilo zrealizovať sľub, ktorý sme 
Eunice dali v  roku 2011 pri našom odchode zo Siaya, z Kene. 
Dňa 9.  12.  2014 bolo Eunice vystavené schengenské vízum 
a 10. 12. 2014 o 13,20 pristála na letisku vo Viedni. To čo sa dia-
lo posledné dva týždne pred jej príletom, je minimálne ďalšie 
dve A4 kancelárskeho papiera, ale stálo to za to. Eunice je med-
zi nami a s nami. Pozoruje, vníma, nasáva, zapisuje do pamä-
ti i diára. Učí sa, skúša nové, nepoznané. Je to tá naša Eunice, 
ktorú sme spoznali osobne v roku 2011. Milá, skromná, veselá, 
inteligentná, šikovná, vie čo chce – rozhodná. V priebehu tých-
to dní Eunice videla vianočné trhy v Bratislave a vo Viedni, bola 

na hokejovom zápase KHL Slovensko a Fínsko (6:2), stretnutie 
na tému adopcie na diaľku v Cafe Luxor Bratislava, návšteva si-
bírskych tigrov v Kostolnej pri Dunaji. Po návšteve Prahy máme 
naplánovaný výlet za snehom na Chopok v Nízkych Tatrách no 
a samozrejme Vianoce – štedrý večer a na Silvestra privítanie 
Nového roku v uliciach Bratislavy. Dni letia a ja mám pocit, že 
nestíhame to čo chceme Eunice ukázať. Únava prenasleduje 
nás všetkých. Ale pocit z tejto únavy je príjemný, pretože je to 
pocit naplnenosti, zmysluplnosti, otvorenosti, láskavosti a ra-
dosti. 

Verím, že náš vzťah s Eunice a jej rodinou je natrvalo. Už dnes 
sa teším, keď sa opäť stretneme, či my navštívime rodinu Euni-
ce v Comenya alebo Eunice sa vráti na Slovensko.

V Bratislave, 18. 12. 2014 
Eva Pavelková, sponzor 



NOVINKY Z OSTROVA NADĚJE Staví se počítačová učebna 
s knihovnou
V komunitním centru Ostrov naděje byla 
koncem prosince zahájena stavba počíta-
čové učebny s knihovnou. Za pár měsíců 
tak budou mít děti ze sirotčince i ze školy 
k dispozici nové prostory a bude zahájena 
výuka počítačů. 

Pro knihovnu aktuálně sháníme knihy, po-
kud máte nějakou vhodnou v  anglickém 
jazyce, kterou byste mohli darovat, děti  i 
dospělí budou velice rádi.

Předem děkujeme za podporu.

Kontakt: Dana.Feminova@gmail.com, 
mobil 777 711 911
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hledá další dobrovolníky, sponzory a přátele, kteří by se chtěli 
aktivně podílet na vytváření konkrétního rozvojového projek-
tu a napomoci jeho dalšímu rozvoji a směřování k samostat-
nosti a  trvalé udržitelnosti. Před námi je ještě dlouhá cesta 
a potřebujeme spoustu nadšení, kreativity, nových nápadů i fi-
nanční pomoc. Nabízíme možnost věnovat se něčemu smyslu-
plnému, proniknout do zajímavé tematiky a pomoci pozitivně 
ovlivnit životy stovek lidí z  těch nejchudších poměrů na této 
planetě.

Každý se může zapojit do toho, čemu rozumí a co ho zajímá. 
Každý má nějaké kontakty, které se dají využít. I vyhledávání 
informací je velká pomoc - například najít kontakty na ty, kdo 
vyrábějí dětská hřiště, napsat jim email a  požádat o  dar, tře-
ba se někdo ozve. Kdo nám věnuje počítače, může si na tom 
udělat PR. Potřebujeme také odborné znalosti – pomoc soci-

ální pracovnici sirotčince, zemědělské poradenství, lektory pro 
metodické semináře pro učitele atd.

Velmi důležitá je pro nás také propagace. Čím více lidí se o pro-
jektu a  klubu dozví, tím větší má projekt šanci posunout se 
dál. Proto nám pomůže, když o nás někdo napíše článek, osloví 
např. kavárny a zorganizuje výstavu fotografií (materiály zapůj-
číme) nebo benefiční akci, rádi přijedeme udělat přednášku, 
pokud nám pomůžete s organizací a zajištěním prostor.

Dana Feminová

Klub přátel Ostrova Naděje 

Dárkový poukaz pro dítě v Keni

180,– Kč
v hodnotě

Jídlo pro 1 dítě  

na 1 den

www.adopceafrika.cz

Kvalitní stravovací režim je pro sirotky, kteří našli nový 

domov v Ostrově naděje, velice důležitý. 

I když se na farmě pěstuje vlastní zelenina, kukuřice, 

fazole a rozšiřuje se i chov slepic a ryb, zatím vlastní 

produkce k nakrmení všech dětí nestačí.

Příspěvek pomáhá dětem v sirotčinci  

Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni. 

Dárkový poukaz pro dítě v Keni

200,– Kč
v hodnotě

10 kuřat

www.adopceafrika.cz

Pro vylepšení stravovacího režimu dětí a snaze

rozvíjet aktivity vedoucí k trvalé udržitelnosti 

projektu, se farma rozšířila o chov slepic na vajíčka. 

Produkce vajec zajistí pro děti oblíbené snídaně 

a příjem z prodeje přebytků přispěje na nákup dalších 

potřebných surovin.

Příspěvek pomáhá dětem v sirotčinci  

Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni. 

Pošli to dál! Jak přispět?
- zasláním finančního daru pro projekt Ostrov Naděje
  číslo účtu: 19-1460510217/0100 - variabilní symbol projektu: 900

- nákupem dárkového certifikátu „Pošli to dál – daruj naději“ 
  číslo účtu: 19-1460510217/0100 - variabilní symbol projektu: 740

- navázáním sponzorské spolupráce mezi námi a vaší firmou

- jednorázová darovací smlouva za přesně domluveným účelem

- dlouhodobá darovací smlouva na % z prodeje

- poskytnutí bezplatných služeb nebo zboží pro projekt

- adopcí dítěte z Rusinga Island zařazeného 
   v projektu Adopce afrických dětí

- dobrovolnickou prací v Klubu přátel Ostrova Naděje

- nákupem „dárků s příběhem“ z našeho Férového obchůdku



SlovakAid podporil ďalší projekt Komunitného centra na 
ostrove Rusinga
V  Komunitnom centre na ostrove 
Rusinga na Viktóriinom jazere začal 
v novembri 2014 nový projekt spo-
lufinancovaný Slovenskou agen-
túrou pre rozvojovú spoluprácu 
(SAMRS) „Stredná škola, kvalitné 
vzdelávanie a  získavanie praktic-
kých zručností pre mladých na 
vidieku na ostrove Rusinga“. Hu-
manistickému centru NAROVINU 
so sídlom na Slovensku sa spolu 
s  Centrom Narovinu ČR podarilo 
získať podporu vo výške 281.788 € 
na obdobie 23 mesiacov.

Hlavnou časťou projektu je vybu-
dovanie prvej časti strednej in-
ternátnej školy pre 60 študentov 
vrátane internátu, existujúci areál 

bude rozšírený o nový pozemok. Prvá trieda by mala 
byť otvorená už v  januári 2016, stredná škola bude 
pokračovaním vzdelávania na existujúcej 8 ročnej 
základnej škole, vzdelávanie bude zamerané na prá-
cu s  IT technológiami, praktické zručnosti a odborná 
kvalifikácia budú zamerané na poľnohospodárstvo 
a chov rýb. Pripravujeme týždňový seminár pre uči-
teľov novej strednej školy aj pre učiteľov existujúcej 
ZŠ pod vedením lektorov z ČR a Ugandy a seminár 
o alternatívnych zdrojoch elektrickej energie spoje-
ný s realizáciou veterného mlyna.

Dôležitou súčasťou projektu je postupné zvyšovanie 
ekonomickej a  potravinovej sebestačnosti centra, 
konkrétne podporením chovu rýb priamo na Viktó-
riinom jazere a založením dielne na opracovanie ka-
meňa - mastenca.

Všetky aktivity projektu sú v  súlade s  ochranou ži-
votného prostredia a s trvalo udržateľným rozvojom, 
na projekte budú spolupracovať partneri zo SR, ČR, 
Kene, Ugandy a Španielska.

Dňa 26. 1. 2015 sa uskutočnilo veľmi príjemné stret-
nutie na Ambasáde Slovenskej republiky v  Nairobi. 
Pán veľvyslanec Dr. Michal Mlynár ocenil prácu Cen-
tra Narovinu ČR a SR, projekt osobne navštívil a vy-
jadril sa, že projekt Komunitného centra patrí medzi 
najlepšie projekty, ktoré boli podporené v rámci roz-
vojovej spolupráce Slovenska.

Miriam Lišková
projektový manažér

Nairobi Keňa, 28. 1. 2015
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Projektový den - „Země, ve které žijeme - Moje škola"
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V  ročním plánu partnerství, který probíhal od ledna do 
prosince 2014, bylo zapojeno celkem 8 škol (Dvě další ško-
ly se přidaly od září 2014 a další dvě od ledna 2015). Celkem 
je tedy v  současné době v  pravidelném kontaktu 12 škol.  
Projekt je ze strany škol hodnocen velmi pozitivně, a tak vzešla 
žádost, zda by bylo možné pokračovat i v dalším roce a zařadit 
nová témata, která by školy propojila. 

Do druhého roku partnerství byla zařazena tato témata:
1. VOLNÝ ČAS - Cílem workshopu je zjistit, jak tráví děti svůj 
volný čas… S čím si hrajou děti v Keni a Evropě… Jaké hry se 
jim líbí… Tráví děti stejného věku svůj volný čas stejně nebo 
rozdílně… V závěru děti vyrobí jednu hru pro partnerskou ško-
lu.
2. KOLOBĚH ROKU - Cílem workshopu je zjistit, jaké je počasí 
v Keni a České republice během roku… Jaká jsou roční období 
nebo jak se daný rok rozděluje a co je pro každé období typic-
ké… Jaké plodiny se v  daném období pěstují, kdy se sklízejí 
a  co se z  nich vyrábí… Jaké jsou typické plodiny pro danou 
zemi… Co jíme… Co nám chutná a nechutná… V závěru si děti 
vymění recepty a zkusí si dané jídlo uvařit.

3. ZVYKY a TRADICE - Cílem workshopu je zjistit jaké máme 
zvyky a tradice… Co je typické pro naši kulturu… Dodržujeme 
je stále… Co během roku slavíme… Dáváme si dárky a při jaké 
příležitosti… V závěru si děti vymění ručně vyrobené dárky. 

Každému tématu se škola věnuje tři měsíce. Mají tak dostatek 
času na zpracování, uspořádání workshopů, poslání balíčku 
partnerské škole i zpětnou reflexi nad výstupy z druhé strany.

Pokud máte zájem se do partnerství zapojit, neváhejte nás 
kontaktovat.

Přejeme krásné chvíle nad objevováním, sdílením, navazová-
ním přátelství s lidmi z jiného kontinetnu a předávání nekon-
čící inspirace. 

A zde jsou příběhy dvou škol, které jsou do projektu Partner-
ství zařazeny - ZŠ Rečany nad Labem a ZŠ Brojova z Plzně.

Simona Heřtusová

Obecně prospěšná 
společnost Cent-
rum Narovinu se 
zaměřuje na roz-
vojovou spolupráci 
s  cílem zlepšování 
vzdělávání, zdra-
votní péče a celko-
vé životní úrovně 
v  Africe. Spolupra-
cuje také na kam-
pani Česko proti 
chudobě. Ve čtvr-
tek 13.  11.  2014 
absolvovali žáci 2. 
stupně naší školy 
svůj vůbec první 
projektový den v   
rámci spolupráce 
se společností Cen-
trum Narovinu. 

Projektové vyučování je v dnešní době velmi oblíbená metoda 
vyučování. Je založena na propojení praxe a teorie. Žáci se učí 
pracovat s informacemi, rozvíjet obrazotvornost i logické myš-
lení, a to vše v týmu.

Žáci byli rozděleni do 9 smíšených skupin náhodným losem. 
Každá skupina měla své zaměření. S metodickou pomocí uči-
telů vyhledávali potřebné informace, řešili zadané problémo-
vé úkoly a na závěr prezentovali výsledky svého snažení. Žáci 
6. - 9. ročníků, kteří se projektu zúčastnili, byli podrobně se-

známeni s projektovými úkoly, postupy zpracování a způsoby 
hodnocení.

V  zeměpisné skupině žáci popisovali polohu ČR, namalovali 
mapu světa, Evropy, ČR a polohu Plzně. Nakonec vyrobili pro-
jekty, které budou poslány do Afriky jako výukové pomůcky. 
Také vyráběli oboustranné puzzle, které po sestavení nabíd-
nou základní fráze z českého jazyka a také základní informace 
o povrchu, vodstvu a městech ČR.

Přírodopisná skupina kreslila komiksy, tvořila pexeso, malova-
la zvířata a  rostliny, hledala nejdůležitější informace, a  to vše 
o přírodě. Dále všichni probírali potravní pyramidy, zdravý jí-
delníček. Někteří vyráběli koláže s přírodní tematikou. Dále se 
žáci dozvěděli zajímavosti o tažných ptácích, kteří odlétají do 
Keni atd. Tvořili deskové hry s otázkami a úkoly.

Žáci v dějepisné skupině vyhledávali informace o pravěku, sta-
rověku, různých významných událostech a  bitvách. Vytvářeli 
časovou osu českých dějin, hovořili o významu Jany Žižky, Kar-
la IV., Rudolfa II. a o 1. světové válce. 

V hudební skupině měli žáci za úkol nazpívat a nahrát českou 
hymnu, dále se dozvěděli, jak vznikla, kteří autoři ji napsali. Po-
kusili se o sepsání textu naší školní hymny.

V  učebně informatiky žáci shromažďovali fotografie školy, 
žáků, učitelů, okolí školy a  anglicky napsali text o  naší škole, 
který pošleme společně s fotografiemi do Afriky.

Skupina reportérů měla za úkol udělat fotodokumentaci, na-
psat článek o průběhu celého projektového dne. Žáci pracova-
li ve dvou a tříčlenných skupinách.

PARTNERSTVí MEZI ČESKÝMI A KEňSKÝMI šKOLAMI
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Na konci školního roku 2012/2013 se naše škola spojila s obecně 
prospěšnou společností Centrum Narovinu, která se zaměřuje 
na pomoc dětem a  lidem v Africe, s cílem zlepšit vzdělávání, 
zdravotní péči a celkovou životní úroveň v Africe. Centrum Na-
rovinu realizuje několik projektů, jako např: adopce afrických 
dětí, voda pro Kauti, partnerství českých a keňských škol…

V rámci projektu partnerství českých a keňských škol nás Cen-
trum spojilo se školou v Keni - Caretakers Orphans Educations 
Centre. Tento projekt usiluje o sblížení českých a keňských žáků 
prostřednictvím umožnění písemné komunikace a  výměny 
učebních materiálů. České děti - zpravidla pod vedením svých 
pedagogů - vlastnoručně připravují učební pomůcky, které ná-
sledně posílají do konkrétních partnerských škol v Keni. Díky 
nim mají keňští žáci výrazně lepší možnosti výuky - často se 
jedná o  jediné učební pomůcky, které jsou škole k  dispozici. 
Česká škola na oplátku dostává fotografie dokumentující uží-
vání pomůcek a dopisy od keňských dětí.

V rámci této spolupráce jsme od začátku školního roku byli za-
pojeni do vzájemného projektu, který byl rozdělen na 4 fáze. 
První kontakt s keňskou školou spočíval v tom, že jsme škole 
zaslali balíček s prezentací o naší škole, kde jsme představili ne-
jen školu a okolí, ale i činnost v ní. Žáci z každé třídy nakreslili 
obrázky, které charakterizovaly zájmy dětí, naši krajinu nebo 
záliby. Prezentaci i obrázky jsme napsali v anglickém jazyce. 

Čekali jsme na odpověď skoro 4 měsíce. Navázání spolupráce 
s  novou školou se ale povedlo a  v  březnu jsme za spoluprá-

ce Centra Narovinu zaslali partnerské škole již druhý balíček 
s dopisy od našich dětí, které si chtěly dopisovat s dětmi v Keni 
a  zároveň jsme pro školu vyrobili i  nástěnné obrázky, které 
mohou učitelům sloužit jako pomůcka při výuce. V této druhé 
korespondenci jsme pokračovali druhou fází projektu na téma 
– Sny a přání, které jsme zaslali ve společném balíčku. 

Hned také byla zahájena sbírka na nákup školních pomůcek 
pro děti z partnerské školy v Keni. Vybralo se 3430,– Kč, které 
jsme přeposlali na účet Centra. Peníze v srpnu dorazily do Keni. 
V říjnu letošního školního roku jsme obdrželi zprávu a násled-
ně i dopis z partnerské školy, kde jsme byli informováni, že za 
vybrané peníze byly nakoupeny učebnice a  pracovní sešity 
pro žáky. Zároveň nám zaslali i doklad o zakoupení. Zásilka na-
víc obsahovala odpovědi na dopisy, které naše děti psaly ka-
marádům do Keni a obrázky, ve kterých vypracovali žáci z part-
nerské školy naše druhé téma společného projektu – Moje sny 
a přání. 

Nyní máme připravený balíček s třetím tématem – Přání - kde 
jsme nakreslili pohlednice pro naše kamarády v Keni a napsali 
jsme jim přání, která posíláme společně s dopisy od konkrét-
ních dětí, které si dopisují.

Poslední fázi projektu jsme uzavřeli výstavkou pro děti a rodi-
če a  zhodnocením celoročního projektu, ve kterém budeme 
pokračovat i příští rok.

Projektový den o Africe

V loňském školním roce také proběhl Projektový den o Africe, 
který pro nás připravila Simona Heřtusová z Centra Narovinu. 
Beseda spojená s promítáním byla doplněna následně aktivní-
mi workshopy, které zorganizovali učitelé. Žáci si mohli zkusit 
pěstovat obilí v  Africké vesnici, seznámit se s africkými kme-
ny a zvyky a namalovat si africké masky, na fingované sklád-
ce odpadků si vyrobit hračku nebo užitečnou věc, seznámit 
se s pravými africkými hudebními nástroji a africkou hudbou, 
a nakonec se dozvědět něco zajímavého a nového o afrických 
zvířatech. Žáci 9. třídy byli v tento den rozděleni do skupinek 
a každou hodinu procházeli jednotlivé workshopy a zazname-
návali si získané poznatky, které po skončení Projektového dne 
o Africe zpracovali do prezentace.

Mgr. Naděžda Doubravová, ZŠ Řečany nad Labem

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Výtvarná skupina měla za úkol nakreslit památky UNESCO ČR, 
např. Pražský hrad, Lednice, Litomyšl atd. Žáci využívali techni-
ku kolorované kresby.

V matematicko – fyzikálně chemické skupině dostali žáci dva 
základní úkoly. Jedni změřili školu, zakreslili půdorys, okótova-
li, druzí vypočítali rozměry hřiště z leteckého snímku a s využi-
tím Pythagorovy věty. 

V  laboratoři proběhly tyto pokusy: a)kyselost a zásaditost lá-
tek v běžném životě pomocí 4 různých indikátorů, b) filtrace, 

c) vlastnost aktivního uhlí. Dále zde proběhla soutěž v piškvor-
kách.

Poslední hodina projektového dne patřila urovnávání znalos-
tí a sdělování si dojmů a zážitků z práce v jednotlivých skupi-
nách. Byla by škoda nepodělit se o  vše, co jsme během dne 
zažili. Zvláště když toho bylo tolik! Živě se diskutovalo, neboť 
se každý chtěl s ostatními podělit o své zážitky.

Mgr. Daniela Moravcová s týmem reportérů, 
ZŠ Brojova, Plzeň
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Tento rok budou mít „adop-
tivní rodiče“ již posedmé 
možnost pojistit své dítko 
v  rámci programu zdravot-
ního pojištění.

Rodiny pojištěných dětí se 
za tu dobu trvání programu 
postupně naučily vodit děti 
k  doktorovi již s  příznaky 
nemoci, protože se nebo-
jí vysoké částky, kterou by 
jinak musely zaplatit. To 
samozřejmě velmi zvyšuje 
procento zachycení vážných 
případů již na samém za-
čátku a pravděpodobnost 
jejich vyléčení. A snižuje se 
také riziko, že dítě zamešká 

kvůli vleklé nemoci dlouhodobě školní docházku.  

Děti je možné pojistit jednou ročně, aktuálně od června 2015 
do května 2016. Platbu je potřeba zaslat do 15.5.2015 se speci-
álním variabilním symbolem 6+ID dítěte (např. 641023). Část-
ka pojištění je 1500 Kč (v případě slovenských rodičů 60 EUR), 
což v porovnání se zasílaným balíčkem do Keni není tak velká 
suma. Zdravotní pojištění je tím nejlepším dárkem, které své-
mu „adoptivnímu dítěti“ můžete poskytnout.

Pojištěným dětem je například zajištěno hrazení nákladů na 
ošetření a léky v případě hospitalizace - tedy na zajištění lé-
kařské péče u závažnějších stavů, které vyžadují pobyt v ne-
mocnici - a to i v případě úrazů a nehod - do maximální částky  
200 000 KES (cca 50 000 Kč) za rok a hrazení nákladů na ošet-
ření a léky v případě ambulantního ošetření u lékaře do maxi-
mální částky 8000 KES (cca 2 000 Kč) za rok.

Pojištění se samozřejmě vzta-
huje i na specializovaná vy-
šetření. Problém, který dětem 
často neumožňuje mít ve škole 
takové výsledky, jaké by si přá-
ly, je problém se zrakem. Pokud 
děti nevidí dobře na tabuli, do 
sešitu, nebo je bolí hlava a je-
jich soustředí na výuku je tak 
sníženo. V  pojistném období 
2014 – 2015 jsme zaznamenali 
dva případy dětí, které pomoc 
očního lékaře potřebovaly. 
Moses (ID 51131) a Zipporah (ID 
51377) se nyní radují z nových 
brýlí a jsou velmi šťastní, že jim 
brýle ve škole pomáhají k lep-
ším výsledkům.

Lenka Čapková

Zdravotní pojištění můžete dětem darovat i letos!

Pošli to dál !

Klub přátel adopce afrických dětí

D a r u j  v z D ě l á n í

V subsaharské Africe nemůže chodit do školy 30% dětí, s vaší pomocí to měníme.
V programu Daruj vzdělání daruješ naději na lepší budoucnost dětem v Keni.

Dárkový poukaz pro dítě v Keni

www.adopceafrika.cz

Dárkový poukaz pro dítě v Keni

300,– Kčv hodnotě

Školní pomůcky

www.adopceafrika.cz

Každý školák potřebuje tužky, pastelky, pera a sešity. Váš příspěvek zajistí jednomu dítěti dostatek  psacích potřeb na celý školní rok.
Příspěvek pomáhá dětem v programu  Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku. 
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Dárkové certifikáty

D A r u j  z D r A v íD A r u j  v z D ě l á N í

Dárkový certifikát s africkým dárečkem pro štěstí  
udělá radost tvým blízkým i dětem v Keni.

DĚKUJEME, že nám pomáháte pomáhat.

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


