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Chcete obdarovat své blízké dárkem, který má smysl? 
Darujte dárkové certifikáty… Více na str. 3 

jsme tu opět s novinkami z našich projektů. Velké změny probíhají v areálu Ostrova Naděje na Rusinga Island v Keni, kde se 
opravuje poničená budova jídelny, staví se počítačová učebna a byla vybudována nová hřiště. Ale hlavně se plánuje výstavba 
střední školy, na kterou jsme dostali grant ze slovenské rozvojové agentury SlovakAid. Držte nám palce nebo se rovnou při-
dejte a pomozte nám s rozvojem projektů. S tím je spojena i pozvánka na další kurz pro dobrovolníky, který bude o víkendu 
25. 10.–26. 10. 2014.

Pokud naši činnost sledujete, staňte se také fanoušky Centra Narovinu na facebooku (www.facebook.com/CentrumNarovinu), 
kde sdělujeme novinky a zajímavosti několikrát týdně. A pokud se nepotkáme tam, budeme se těšit na osobní setkání na akcích, 
třeba ihned ve středu 29. 10. v galerii Miro v Praze, kde proběhne benefiční aukce.

Krásné podzimní dny,

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

Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra Narovinu,

BENEFIČNÍ 
AUKCE

unikátní sochy 
zimbabwského umělce 

Lovemore Bonjisiho
Středa 29. 10. v 18:00
Galerie MIRO, kostel Sv. Rocha, 

Strahovské nádvoří 1/132, 
Praha 1

Hudební vystoupení 
Výstava fotografií

víkend v penzionu Liškův mlýn, Milešov

sobota 25. 10. - neděle 26. 10. 

víkendový seminář 

DOBROVOLNÍCI 
pro ROZVOJOVOU 

SPOLUPRÁCI v AFRICE 
Máš chuť seznámit se s novými lidmi 
a kulturami a věnovat něco ze svých  
schopností a volného času pro něco 

smysluplného?
Máš chuť zapojit se do projektů rozvojové spolupráce  

a výchovy zaměřených na Afriku?
Kurz vede Dana Feminová – zakladatelka a ředitelka Centra Narovinu

Informace a zápis: dana.feminova@adopceafrika.cz - mobil: 777 711 911

Aukce podpoří Ostrov 
naděje v Keni

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)
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Samwelovi, který má v projektu "Adopce afrických dětí na dálku" identifikační 
číslo 50333, je nyní 25 let a v projektu je od svých 15 let, kdy chodil do poslední 
třídy základní školy. 

Nyní je na technické univerzitě, kde studuje obor Civil Engineering/diplomo-
vané inženýrství. Chlapec je ve studiu velmi úspěšný, během studia absolvoval 
dvě významné praxe. V roce 2012 byl na Ministerstvu dopravy a v roce 2013 ve 
velké firmě Mumias Sugar Company, která vyrábí cukr, etanol, vodu a elektřinu 
pro východní Afriku i svět. Zapojil se do inženýrských projektů v rámci správy 
silnic, stavebního průzkumu a stavebních projektů. Učí se také v programu Au-
toCad, který je důležitým softwarem pro 2D a 3D projektování a konstruování. 

Nebýt dlouhodobé podpory ze strany adoptivního rodiče, chlapec by prav-
děpodobně takovouto příležitost v životě nikdy nedostal, protože studium na 
střední a vysoké škole je finančně velmi náročné a pro děti pocházející z nej-
chudších poměrů, jako právě Samwel, je proto nedostupné.

Lenka Čapková

Na fondu Klubu přátel adopce se od května do srpna 2014 sešlo celkem 26 777 Kč. Z  toho jsme zaplatili poslední trimestru 
v tomto školním roce jedenácti dětem, které ztratily své adoptivní rodiče. Jedná se o různorodou skupinku dětí, některé chodí 
na základní školu, jiné již na střední a do konce studia jim zbývá poslední rok či dva. Pro všechny tyto děti hledáme od ledna 
2015 nové adoptivní rodiče. 

Podpořené děti: Sapati Lenkutuk Sidai (ID 41332), Beryl Techlor Achieng (ID 50503), Sikoi Samson Longoi (ID 41341), Neddy Shi-
muli (ID 41430), Christine Awino Ochieng (ID 51764), Allan Mukaya Owino (ID 51014), Hilary Gombe (ID 51487), Pelepetwa Mutola 
(ID 40438), Tracelyne Ambogho Vodoti (ID 50343), Metinsellah Ligwilu (ID 41584), Jack Ochieng Oganga (ID 50703).

Zde jsou příběhy dvou z nich, ostatní naleznete na našich stránkách v databázi dětí.

Klub přátel adopce
pomahá dětem v Keni se vzděláním

Důležitost podpory studentů 
po maturitě 
Samwel a jeho stáž v mezinárodní firmě 

Metinsellah Ligwilu (ID 
41584) - Metinsellah má 
dva sourozence. Tatínek 
je řidič, ale práci sežene 
jen příležitostně a  ma-
minka si momentálně 
práci hledá. Z  malého 
a  nepravidelného pří-
jmu otce je obtížné uži-
vit rodinu a zajistit všem 
dětem školní docházku. 
Chlapec se učí velmi 
dobře, je jeden z nejlep-
ších ve třídě. V lednu na-
stoupí do 8. třídy.

Jack Ochieng Oganga 
(ID 50703) - Jack má 4 
mladší sourozence. Otec 
je rybář a  jeho příjem je 
závisí na úlovku, který 
je velmi nejistý. Matka 
pracuje v  mlýně na ku-
kuřičnou mouku a  pro-
dává ji. Rodinný příjem je 
nestálý a proto je pro ně 
velice těžké udržet děti 
ve škole. Jack v roce 2014 
nastoupil na střední ško-
lu, ale bohužel podporu 
sponzora ztratil. Ve škole 
mu jde chemie a  mate-
matika.
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Chcete obdarovat své blízké dárkem, který má smysl?  
Darujte dárkové certifikáty Centra Narovinu

Darovat můžete dětem v Keni vzdělání a zdravotní péči

V programu DARUJ VZDĚLÁNÍ 
můžete děti podpořit těmito 
dárky – školní taška v  hodno-
tě 200,– Kč, školní pomůcky 
v hodnotě 300,– Kč, učebnice 
v  hodnotě 500,– Kč, školní 
uniforma v  hodnotě 850,– 
Kč, školné v hodnotě 1 000,– 
Kč a 3 000,– Kč.

V programu DARUJ ZDRA-
VÍ darujete kvalitní zdra-
votní péči v  těchto ob-
lastech – léčba běžných 
nemocí v hodnotě 200,– Kč, 
specializované vyšet-
ření v  hodnotě 400,– 
Kč, porod v  hodnotě 
600,– Kč, léčba zlo-
meniny a  pokousání 
psem v hodnotě 
1 800,– Kč.

Ať vám podpora při-
náší radost, tak jako 
přináší radost kon-
krétním dětem v Keni. 
Díky Vaší pomoci zís-
kávají vzdělání, naději 
a šanci na lepší život.

DĚKUJEME, že společně 
můžeme pomáhat.

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

Více informací na 
www.adopceafrika.cz

D A r u J  Z D r A v íD A r u J  v Z D ě L á n í

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

200,– Kč
v hodnotě

Školní taška

Školní taška je potřebnou výbavou každého školáka. 

V Keni často chodí děti do školy pěšky  

i dlouhé vzdálenosti a díky své školní tašce  

mohou mít všechny pomůcky a učebnice  

pohodlně na zádech.

Příspěvek pomáhá dětem v programu  

Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku. 

PosliToDal_vzdelani.indd   2
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Pošli to dál !

Program zdravotní péče pro Keňu

D a r u j  z D r a v í

V subsaharské Africe je lékařská péče stále 
nedosažitelná pro velkou část obyvatelstva. 

Každoročně zde 4,4 miliónů dětí mladších 5 let 
umírá na nemoci, kterým je možné předcházet  

a které lze léčit! S vaší pomocí to měníme.

V programu Daruj zdraví daruješ kvalitní 
zdravotní péči dětem v Keni.

Příspěvek pomáhá potřebným rodinám v Keni.

www.adopceafrika.cz

Dárkový poukaz na lékařské ošetření

400,– Kčv hodnotě

Specializované 
vyšetření

 
Specializovaných lékařů je v Keni málo a vyšetření 
je tak velice nákladné.Vaším příspěvkem zajistíte 

nezbytné vyšetření u specialisty pro jedno dítě a tím 
mu dáte i naději na vyřešení často dlouho neřešených 

zdravotních obtíží.

PosliToDal_zdravi.indd   3 4.3.14   23:05



SlovakAid podporuje projekt Ostrova naděje na Rusinga 
Island v Keni
Na ostrove Rusinga v  komunitnom centre Ostrov nádeje sa 
začal v septembri 2013 projekt spolufinancovaný z programu 
oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky - SlovakAid, 
s názvom: Prevádzka zdravotného strediska a poľnohospodár-
stvo a farmárstvo ako nástroj na zvýšenie ekonomickej a potra-
vinovej sebestačnosti.

Je to v poradi už štvrtý projekt Humanistického centru NARO-
VINU so sídlom na Slovensku v spolupráci s Centrom Narovinu 
ČR, ktorému sa podarilo získať podporu v rámci tohto progra-
mu, rovnako ako predchádzajúce projekty, na obdobie 2 rokov. 

Financovanie zahŕňa 5 častí. Najväčšia časť rozpočtu je použitá 
na fungovanie zdravotného centra, kompletné vybavenie liek-
mi a zdravotníckym materiálom, platy pre 6 lokálnych zamest-
nancov na obdobie 2 rokov (1 clinical officer, 2 zdravotné sestry, 
1 laborant, 1 recepčná, 1 upratovanie) a sociálneho pracovní-
ka v  sirotinci. Časť projektu zameraná na poľnohospodárstvo 
zahŕňa vybudovanie a  prevádzku slepačej farmy, pestovanie 
kukurice a fazule s dvoma úrodami ročne a výsadbu ovocných 
stromov. Zo zisku z predaja časti produkcie bude zabezpečené 
fungovanie farmy a ďalšia výsadba v budúcnosti. 

 V auguste 2014 bol schválený ďalší projekt spolufinancovaný 
Ministerstvim zahraničných vecí v rámci programu SlovakAid, 
ktorý začne v novembri 2014, o ktorom budeme podrobnejšie 
inforomovať nabudúce.

Miriam Lišková, koordinátorka projektu na Slovensku
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Nová hřiště pro Ostrov Naděje jsou dokončena
V areálu Ostrova Naděje se o prázdninách pilně pracovalo na 
stavbě nových hřišť. Díky sponzorskému daru nového partne-
ra projektu Tomáše Kaštila (I Love Africa - Project of Hope) se 
podařilo přikoupit nový kus pozemku navazujícího na areál 
školy a mohlo se začít s  realizací dvou sportovních hřišť, vo-
lejbalovým a  basketbalovým. Obě hřiště budou určitě velmi 
vytížená, protože úspěšný sportovní klub základní školy ho 
bude hojně využívat. Navíc bude k dispozici i 70 sirotkům, kte-
ří v areálu bydlí a budou tak moci trávit sportem nejen volný 
odpolední čas, ale i víkendy.

Dana Feminová

BulletinNarovinu 10/2014
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O tom, že rok 2013 byl pro Ostrov Naděje na Rusinga Island ve 
znamení osmé třídy, jsme vás již informovali. Naše škola popr-
vé „dorostla“ do posledního, osmého ročníku a naši osmáci po-
prvé skládali závěrečné státní zkoušky, což byla zároveň i velká 
zkouška pro učitelský sbor i celkovou vizi školy, postavenou na 
nenásilném přístupu k dětem a nových výukových metodách. 
Po pěti letech seminářů pro učitele a  odolávání nátlaku celé 
místní komunity, která vyznává „disciplínu tvrdé ruky“ a  po-
slušnost, se ukázalo, že sázka na důvěru a důraz na svobodné 
vyjadřování, přátelské prostředí, kreativitu a pozitivní motivaci 
se vyplatily. Všech 17 žáků naší první osmé třídy složilo zkouš-
ky s nadprůměrným výsledkem a všichni dostali příležitost na-
stoupit od ledna 2014 na velice dobré střední internátní školy. 
Na fotografii vpravo jsou letošní žáci 8. třídy, kteří se pilně při-
pravují na závěrečné zkoušky. Držíme jim palce!

Dana Feminová

Jak se bývalým osmákům daří dnes? A jak prožili pře-
chod ze základní školy na střední? 

Přikládáme výňatek z  rozhovoru se Simonem Musyokou (ID 
v  programu 50458), který chodí na střední školu Mbita Nati-
onal School a Volentou Awuor Aumou, která navštěvuje školu 
Ranga’la Girls High School.

První DOJMY

Simon: Změnu jsem vnímal od prvního dne, bylo pro mě těž-
ké vyrovnat se s pravidly, kterými jsme se měli řídit. První dny 
jsem se cítil velmi osaměle, než jsem se začlenil mezi ostatní.

vODA vE ŠKOLE

Simon: První věci, které jsem si všimnul, že funguje jinak, byla 
voda. Na Rusinga jsme neměli problém s vodou. Zde jsou s vo-
dou těžkosti – je jí nedostatek jak na mytí, na vyprání věcí, tak 
i na pití. Je tady hodně studentů a tanků s vodou není dosta-
tek. 

volenta: U nás ve škole je situace úplně stejná. Když je sucho, 
vodní nádrže jsou zcela vyschlé.

STrAvOvání

volenta: Jídlo na základní škole bylo o moc lepší než ve škole 
teď. Je to trochu dieta, každý den máme zeleninovou polévku, 
rýži máme jen jednou týdně. Čaj dostáváme ráno a večer po 
vyučování.

Simon: Na základní škole jsme nikdy o  jídlo nebojovali. Tady 
máme pro jídlo motto: „Přežijí jen nejsilnější“. Nejmladší žáci 
jsou proto často bez jídla, což je pro mě neznámá situace.

PŘíSTuP uČITELŮ

Simon: Dalším důležitým rozdílem, kterého jsem si všimnul, je 
přístup učitelů. Učitelé na Rusinga nepoužívají rákosky a  vý-
prasky, je zde uplatňován nenásilný přístup. Není jednoduché 
být v  novém prostředí, kde jsou výprasky ze strany učitelů 
praktikovány. Učitelé na Rusinga se nám snažili dát veškerou 
možnou podporu, kterou jsme potřebovali k dosažení nejlep-
ších studijních výsledků.

volenta: Já ve své škole vidím i  hodně pozitivních věcí. Stu-
denti pracují tvrdě, aby dosáhli svých snů. A hodně těch snů 
se splní díky dobrým učitelům, které ve škole máme. Ve škole 
máme také školní autobus, který využíváme ke studiu mimo 

školu. Například předměty jako historie nebo geografie vyža-
dují cestování do vzdálených míst jako je například Mombasa 
nebo Nakuru.

Simon: U nás ve škole jsou dva školní autobusy, které využívá-
me na cestování. A k dispozici také máme knihovnu pro více 
než 800 studentů.

PLánY DO BuDOuCnA

Simon: Budu se snažit udělat to nejlepší, aby moje sny mohly 
být naplněny. 

volenta: Jsem ráda, že studuji na dobré škole. Studovalo zde 
mnoho, pro naši zemi, významných lidí. Také doufám, že se mé 
sny splní.

Děti z Ostrova Naděje odešly poprvé v lednu 2014  
na střední školy



Důležitost zdravotního pojištění pro děti v programu Adopce 
afrických dětí – projektu pomoci na dálku
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Cenrum Narovinu zajišťuje zdravotní pojištění pro děti 
v  Keni od června 2009. Ročně tak dostává podporu 
přes 1 000 dětí. V posledním období 2013/2014 bylo 
pojištěno přesně 1 060 dětí. Částka zdravotního pojiš-
tění 1 500 Kč (v  případě rodičů ze Slovenska 60 EUR) 
umožňuje dětem získat rychlou pomoc a především 
finanční podporu, bez které by si ošetření nemohly 
dovolit a do nemocnice by často vůbec nešly. Záro-
veň podporuje informovanost o nejčastějších nemo-
cech a jejich prevenci. V pojistném období 2013/2014 
bylo v  Keni ošetřeno celkem 384 dětí. Nejčastějším 
zdravotním problémem, který se řešil, byla malárie 
(celkem 94 případů). Nejnákladnějším případem byl 
akutní zánět žaludku, který si vyžádal několikadenní 
hospitalizaci a  dívce byla uhrazena léčba v  hodnotě 
15 500 Kč.

Rádi bychom se s Vámi podělili o následující příběh, 
který nám poslala keňská koordinátorka projektu 
Adopce na dálku.

Příběh Kelvina Makau 
Mutio
Kelvin Mutio (ID 41707) je sirotek, je HIV pozitivní a má 
epilepsii. Chodí do 7. třídy do školy Kilome Salvation 
Army Primary School v oblasti Machakos. Oba rodiče 
zemřeli na HIV/AIDS a nyní Kelvin žije se svým bratrem 
Sospeterem, který je také HIV pozitivní. Sospeter byl 
v adopci a programu zdravotního pojištění do roku 
2013. Chlapci žijí v domě svých rodičů, se zajištěním 
stravy jim pomáhá jejich strýc, občas jim také vypo-
máhají sousedé. Před několika lety, když si Kelvin připravoval jídlo, spadl do 

ohně a  ošklivě se popálil. Na pomoc mu přiběhla teta, která 
slyšela volání o  pomoc a  dovezla ho do nemocnice Shallom 
hospital v Athi River, kde zůstal několik týdnů. Po propuštění 
se opět vrátil do školy. Všechny účty z nemocnice byly, bez ja-
kéhokoliv problému zaplaceny. Jen díky rychlé pomoci, která 
byla umožněna zdravotním pojištěním, je stále naživu.

V tomto roce od 20.6. do 27. 6. byl opět nemocen a přijat do 
nemocnice Athi River Medical Services, kde byl léčen a poté se 
mohl vrátit zpátky do školy. Přikládám fotografii Kelvina, která 
byla pořízena v červnu 2014, v době, kdy byl ještě v nemocnici. 

Zdravotní pojištění hraje velmi důležitou roli v  životech dětí, 
kteří jsou v Keni v programu Adopce. Děkuji Daně Feminové 
z Centra Narovinu z Prahy, zaměstnancům, všem koordináto-
rům, nairobské kanceláři a všem adoptivním rodičům za tento 
krásný program, který v Keni skutečně funguje.

Alice Kavulani
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Prostřednictvím Centra Na-
rovinu a  jejich programu 
Partnerství mezi českými 
a  keňskými školami se v  le-
tošním školním roce sta-
la naše škola partnerskou 
školou Eucarbet Academy 
v Nyeri v Keni. Eucarbet Aca-
demy byla založena kvůli 
vzrůstající potřebě vzdělá-
vání sirotků a  znevýhodně-
ných dětí. Na začátku byla 
malá základní škola s  jed-
ním učitelem a čtyřmi žáky. 
Postupně se škola rozšiřo-
vala a  v  roce 2004 několik 
žáků osmé třídy uspělo ve 
zkouškách Kenya Certificate 
of primary Education Exam 
(K.C.P.E.) a  díky tomu se 
dostalo na kvalitní střední 

školy jinde v zemi. Škola se i nadále rozšiřovala, a tak se dnes 
může pyšnit nejen vysokým počtem žáků, ale také šíří aktivit 
zahrnující počítačovou výchovu, poradenství v  oblasti AIDS 
a další. To bylo zajištěno i díky velké pomoci českých dobrovol-
níků a podporovatelů a programu Adopce na dálku. Podařilo 
se zajistit i minibus, který děti dopravuje do školy. 

Cílem tohoto programu je sblížení českých a  keňských žáků 
prostřednictvím umožněné písemné komunikace a  videoz-
práv z každodenního života našich a keňských dětí. Program 
Partnerství zahrnuje témata: 1. země, ve které žijeme a moje 
škola, 2. moje rodina a kdo jsem a 3. přání a příprava na slav-
nost. V  dubnu jsme si se školou v  Keni vyměnili první mate-
riály, ve kterých jsme představili naši zemi a  naši školu. Dále 
děti vyrobily v hodinách výtvarné výchovy a angličtiny pro své 

keňské kamarády po-
můcky do výuky, často 
se jedná o jediné učební 
pomůcky, které jsou ško-
le k dispozici. Z Keni jsme 
poté obdrželi poděková-
ní na úžasném videu, ve 
kterém se žáci naší školy 
seznámili se životem dětí 
v  Eucarbet Academy. Na 
vlastní oči poznali život 
a  školu tamějších dětí a  poté 
se okamžitě rozhodli uskuteč-
nit finanční sbírku pro své keňské 

kamarády. Starší děti si připravily prezentaci pro své mladší 
spolužáky, ve které jim promítly video z Keni a vysvětlily pod-
statu programu Partnerství a  hlavně účel sbírky. Během mě-
síce května jsme natočili podobné video ze života naší školy 
a  děti mají také možnost dopisovat si s  kamarády z  Keni. Je 
úžasné, když se naše děti mohou seznámit s keňskou kulturou 
a životem nejen z knížek a  televize, ale prostřednictvím pro-
gramu, na kterém se samy podílejí a  samy 
si ho vytváří. Přejeme si, aby se 
naše malá partnerská aktivita 
v  budoucnu rozrostla v  roz-
sáhlejší akci pomoci pro 
naši partnerskou školu. 
Tímto také moc děku-
jeme všem, kteří při-
spěli do naší finanční 
sbírky! 

Irena Hendrychová  
ZŠ Dukelská  
Mladá Boleslav 

Partnerství mezi českými a keňskými školami


