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Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra Narovinu,
jsme rádi, že se potkáváme u dalšího bulletinu a můžeme
s vámi sdílet aktuality z naší činnosti.
Jednou bulletinovou novinkou je myšlenka představení celého
týmu Centra Narovinu a tak se na 6. straně se můžete seznámit
s první naší kolegyní Helenou, která má na starosti fundraising.
V e-shopu máme nové mastkové zboží i čerstvou kávu a čaj.
Budeme rádi, když si vzpomenete na naše dárky s příběhem
i při obdarovávání vašich nejbližších, firemních partnerů či zaměstnanců. Uděláte radost nejen jim, ale i dětem z komunitního centra Ostrov Naděje. Děkujeme.

Férový obchůdek – Pošli to dál!

Férový obchůdek Centra Narovinu
– to jsou dárky s příběhem z Keni. Více na 8. straně.

Moc děkujeme všem partnerům a dobrovolníkům za pomoc
při realizaci výstavy a vernisáže fotografií Jana Šibíka a Daniely
Matulové s názvem Ostrov Naděje. Výstava je prodejní, fotografie s podpisem autorů můžete mít doma i vy, více informací
najdete na 7. straně nebo na našich stránkách.
Přejeme krásný pestře barevný podzim.

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

Hledáme studenty na stáže

Stáž pro VŠ studenty v Centru Narovinu
Zajímá vás rozvojová problematika a chcete získat zkušenosti
s fungováním neziskové organizace? Jste komunikativní,
kreativní a rádi se učíte novým věcem? Není pro vás
překážkou komunikace v angličtině a práce na počítači? Tak
právě vám nabízíme stáž v naší organizaci… Více na 7. straně.

Výstava fotografií
Ostrov Naděje
Jan Šibík a Daniela
Matulová fotili pro
Centrum Narovinu
I tuto fotografii podepsanou Janem
Šibíkem můžete mít doma a podpořit tím
děti z projektu Ostrov Naděje.
Více na 7. straně.
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Díky tati
S bušícím srdcem táhnu svá zavazadla po červeném koberci
letištní chodbou. Jakmile vstoupím do dlouhé haly, všimnu si
nápisu, který mi sděluje, ať pokračuji.
Chvěji se po celém těle plná očekávání vysněného momentu, který se již brzy uskuteční. Za chvíli odlétáme… Po dlouhé
cestě se konečně ocitám u posledního východu. Jakmile vidím tatínka, Ljubena, rozprostře se na mé tváři široký úsměv.
Jsem tady! S úlevou vyrážíme směrem k domovu.
První ráno jsem se vzbudila v 8:30, nasnídala jsem se a připravila se na výlet po Praze. Nemohla jsem se dočkat! Rozdělili
nás do skupin podle jazyků. Výhledy byly neskutečné – kostelní věže, zelené zahrady a parky, Pražský hrad, Karlův most
a další klasické turistické atrakce. Na chvíli jsem se ztratila své
skupině, ale vzhledem k mé barvě pleti mě opět rychle našli.
Poté nastal čas obědu, každý si mohl vybrat, na co měl chuť.
Dala jsem si bramborovou polévku a pečené brambory s kuřetem. Když byli všichni obslouženi, popřáli jsme si dobrou chuť.
K hlavnímu chodu jsme dostali vidličku a nůž, což mě trošku
vyděsilo. Co mám použít dřív? Rozhodla jsem se pro vidličku,
zdálo se mi to jednodušší, ale s kuřetem mi moc nepomohla.
Dala jsem si předsevzetí, že až se vrátím domů, poprosím Ljubena, aby mě naučil příbor správně používat.
Náš výlet pokračoval až do 16.30, kdy se každý rozešel vlastní cestou. Praha je kouzelné, turistům nakloněné město plné
krásných zachovalých budov. Ten večer ve svém pokoji jsem
si pomyslela, jaké mám štěstí. Většina mých vrstevnic se, v lepším případě, provdala v 15-ti letech, jelikož neměly naději na
lepší budoucnost. Většina skončila své vzdělání šestou třídou,
těm šťastnějším se podařilo dokončit základní školu. Já jsem
dokončila nejen školu základní, ale i střední, a nyní se chystám
na univerzitu s cílem získat práci v oblasti hotelového manage-

mentu. Jsem vděčná Centru Narovinu, které sdružuje lidi, kteří
dávají chudým dětem šanci na lepší budoucnost.
Ještě jednou mockrát děkuji, tati. Návštěvu Prahy jsem si moc
užila a mnohému jsem se tu naučila – např. jak důležitá je příroda a čistota. Dnes je můj poslední den v Čechách. Loučení je
těžké, nechce se mi domů. Ale jak se říká, všude dobře, doma
nejlíp. Jsem moc vděčná Ljubenovi a Centru Narovinu za to, že
splnily moje touhy a přání. Budu teď usilovat o kariéru v oblasti
hotelového managementu. Doufám, že se mi jednou podaří
získat dobrou práci nejen v Keni, ale i v jiných zemích světa.
Diana Nyambura Wakhome

Návštěva Diany
Když jsem v zimě roku 2015 letěl do Nairobi navštívit svoji adoptivní
dceru Dianu, slíbil jsem jí, že na přes rok ji pozvu na jednoměsíční návštěvu do Prahy.
Kupodivu šlo vyřizování všech nezbytných věcí hladce a dohodli jsme
se na termínu od 16. 7. do 15. 8. 2016.
V pátek večer 15. 7. v předvečer odletu Diany do Prahy jsem sledoval
zpravodajský kanál ČT 24 a sevřel se mi žaludek, když hlásili, že v Turecku se konal vojenský puč a všechna tamější letiště jsou uzavřena.
Byl jsem tak rozčarovaný, že všechna radost ze sobotního setkání byla
pryč. Naopak jsem začal přemítat, co dál. Rozhodl jsem se, že počkám,
jak se situace vyvine v sobotu. V sobotu hlásili, že turecký prezident
začal puč potlačovat, ale letiště v Istanbulu bylo celou sobotu uzavřené. V tomto mezidobí jsem byl ve spojení s Dianou, která mi oznámila,
že v sobotu byla na letišti v Nairobi a na přepážce letecké společnosti
Turkish Airlines jim sdělili, že let byl přebukován a poletí v neděli 17. 7.
V neděli jsem se nemohl dočkat rána. Spadl mi kámen ze srdce, když jsem
se ráno dozvěděl, že mezinárodní letiště v Istanbulu je opět v provozu.
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Chtěl jsem splnit Dianě sen a velice by nás oba zklamalo, kdyby
k návštěvě nedošlo.

bylo největší radostí, že jsem splnil Dianě jeden z jejích snů
a poznala jiné prostředí a jinou kulturu.

Návštěva proběhla v pohodě. Navštívili jsme spoustu míst
v Praze. V republice jsme ji umožnili podívat se do míst zapsaných do kulturního dědictví UNESCO, jako například zámek
Hluboká, Český Krumlov, Kutná Hora, dále Mělník, Konopiště
apod. Byli jsme také na Africkém festivalu ve Dvoře Králové, kde Centrum Narovinu mělo propagační stánek.

S Dianou jsem i nadále v kontaktu, v Keni nyní nastupuje na
college - dvouletý hotel menagement. Na toto setkání budu
do smrti vzpomínat.
Ljuben Nunev

Musím říct, že si Diana odnesla hodně
dojmů, hodně fotek a videí a 15. 8. na
letišti jsme si slíbili, že to není naše poslední setkání.
V této souvislosti bych chtěl jmenovitě poděkovat řediteli keňské kanceláře
Kenu Okongovi za pomoc, kterou poskytl ohledně vyřizování cestovních
formalit Diany v Nairobi, Lence Čapkové
a Simoně Heřtusové za pomoc s programem Diany. V neposlední řadě bych
chtěl poděkovat ředitelce Centra Narovinu Daně Feminové, která si také našla
čas a strávila s Dianou jeden večer.
Rozloučení bylo emotivní, ale jak jsem
říkal v úvodu tohoto článku, pro mě

Klub přátel adopce
Z přeplatků, které nám
věnovali adoptivní rodiče, jsme v závěrečném
třetím trimestru 2016
podpořili
především
děti, které přišly o svého adoptivního rodiče
v posledním ročníku
základní nebo střední
školy. Tento rok je pro
ně obzvláště důležitý,
protože skládají závěrečné zkoušky. Celkem bylo podpořeno
38 dětí a byla mezi ně rozdělena částka 98.400 Kč. Děkujeme.
Z toho je 16 žáků, kteří dokončují 8. třídu základní školy (40788,
40962, 41101, 41263, 41521, 41725, 41801, 41818, 50520, 51346,
51410, 51470, 51743, 51747, 51878, 51955), 17 studentů ze čtvrtého ročníku střední školy (5014, 40398, 40453, 40556, 40866,
40877, 40931, 50323, 50392, 50794, 50798, 51321, 51540, 51553,
51580, 51607, 51899), 3 studenti z prvního ročníku naší střední
školy Island of Hope Humanist Mixed Boarding School (50318,
50683, 51433) a dále jsme podpořili jednoho studenta, který

dokončuje college (50940) a jednoho žáčka ze školky (52303).
Pro studenty z osmé třídy hledáme od ledna 2017 nového
adoptivního rodiče, stejně jako pro dva studenty z naší střední
školy v komunitním centru Ostrov Naděje. Oba kluci by potřebovali podpořit částkou 1400 Kč/měsíc (55 Eur).
Bradox Odhiambo Omalla (ID 50318) má 4 sourozence. Jeho
maminka je vdova a aby uživila rodinu prodává ryby. Což je na
ostrově Rusinga jedna z mála možností, jak si vydělat. Prodej
je ale velmi nestabilní. Nemá tak
žádnou možnost, jak synovi školné
zaplatit. Steven Junior Ochieng (ID
50683) je ve velmi podobné situaci,
jeho matka je také vdova. Snažila
se jeho školné doplatit tím, že do
školní jídelny donese ryby, ale bohužel, ani to se jí nepodařilo. Steven je chytrý kluk a jednou by rád
pracoval jako inženýr.
Lenka Čapková
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Novinky z komunitního centra
Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni
sháníme chybějící peníze na zakoupení kvalitního a dostatečného vybavení kuchyně a jídelny – od varných kotlů, lednic,
vybavení skladů až po nádobí, stoly a židle do jídelny.
Chov ryb
Po prvním nepříliš úspěšném pokusu s chovnými klecemi v jezeře a závěrečné evaluaci jsme se rozhodli vstoupit do druhého pokračování v chovu ryb. Ujasnili jsme si všechny chyby
a vlivy, se kterými se nepočítalo předem, navázali úzkou spolupráci s farmou z blízkého ostrova Mufangano a věříme, že první pilotní zkouška sloužila k tomu, abychom už příště uspěli.
Střední škola
První studenti naší střední školy se připravují na své závěrečné ročníkové zkoušky, které proběhnou v listopadu. Konečně
mají dokončenou také novou laboratoř na fyziku, chemii a biologii, ze které jsou nadšeni.
Pokračuje se ve druhé fázi výstavby střední školy – staví se administrativní blok se sborovnou a kancelářemi, další budova se
dvěma třídami a kabinety učitelů a zbývající dvě budovy chlapeckých i dívčích ubytoven. Všechny čtyři budovy by měly být
dokončeny v únoru 2017 a v plánu je otevření nového prvního
ročníku a zároveň i ročníku třetího. Pokud bude dostatek zá-

Opravili se stávající klece a nakoupila se nová násadba ryb do
šesti chovných klecí. Tak držme palce, ať tentokrát už dosáhneme výdělků, které pro soběstačnost celého centra opravdu
potřebujeme.
Houpačky jsou plně v provozu a těší se velké oblibě všech
dětí Ostrova Naděje.
Díky partnerské mezinárodní škole Park Lane se uskutečnil další velice důležitý seminář pro všechny učitele Ostrova Naděje. V červenci přijeli lektoři Brian a Joe až z Velké
Británie.

jemců, od roku 2017 by už měli být v lavicích i ve svých pokojích prváci, druháci i třeťáci. Celkem 90 studentů internátní
školy.
Kuchyň a jídelna
Od roku 2017 se předpokládá v Ostrově Naděje celkem 480
dětí a studentů + 50 lidí personálu, tedy dohromady 530 strávníků každý den. Nároky na kuchyň a jídelnu budou už opravdu
vysoké, proto se snažíme co nejrychleji dokončit stavbu nové
kuchyně s jídelnou, která by umožnila hladký průběh celodenního stravování. Intenzivně se pracuje na stavbě a také ještě
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V červenci navštívil Ostrov Naděje
také známý fotograf Jan Šibík se svojí
partnerkou Danielou Matulovou a nafotili fotografie zachycující každodenní život v komunitním centru, ale i na
ostrově Rusinga Island.
Fotografie jsme zpracovali do putovní výstavy. Snad se nám podařilo přiblížit realitu života a ukázat vám v jakých podmínkách rodiny žijí a proč děti naši pomoc
opravdu potřebují.
Dana Feminová
dana.feminova@adopceafrika.cz
mobil 777 711 911

Sbírka Ostrov Naděje
na dovybavení kuchyně s jídelnou
Peníze na dokončení kuchyně s jídelnou pro 530 strávníků Ostrova
Naděje na Rusinga Island v Keni se nám podařilo sehnat a stavba je
v plném proudu. Stále nám ale chybí potřebné finance na vybavení
– od varných kotlů, lednic, vybavení skladů až po nádobí, stoly
a židle do jídelny… Pomozte nám prosím.
Číslo sbírkového účtu
107-6829480277/0100, variabilní symbol 900.
Děkujeme.
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Kdo tvoří tým Centra Narovinu? Představujeme Helenu
Ahoj,
Jmenuji se Helena Andrejová a v Centru Narovinu pracuji od
března 2016 jako fundraiser. Centrum Narovinu jsem si ale
našla již koncem roku 2014, kdy jsem šla na seminář pro dobrovolníky, a stala se dobrovolnou koordinátorkou projektu
Adopcí na dálku, kterou dělám stále.
Nyní je náplní mojí práce hledání nových firemních dárců,
kteří by podpořili naše projekty. Také píši grantové žádosti jak
k vládním institucím (během října např. 2 granty k České rozvojové agentuře), tak žádosti k soukromých nadacím, a to jak českým, tak mezinárodním (např. nadace Divoké husy, ambasáda
v Nairobi či další soukromé velké americké a světové nadace).
V nadcházejícím předvánočním čase také oslovuji firmy se speciální nabídkou, a to jak vánočních balíčků pro jejich zaměstnance, tak především s originálním vánočním večírkem pro
zaměstnance - párty s představením divadelního spolku Frída.

Mimo práci jsem celý
život milovala cestování a poznávání
nových kultur a míst
(procestovala jsem
např. USA – Hawaii,
NY, Kalifornie, Kuba,
Asii – Indii, Malajsii,
Singapur, a skoro celou Evropu). Velmi
ráda čtu, převážně
klasickou literaturu
(např. E. Zola, F. M. Dostojevskij, E. M. Remarque, G. Orwell).
Také mám ráda výlety do přírody, ráda zpívám a chodím posedět s přáteli. Spolupráce s Centrem Narovinu mi dala velkou
životní zkušenost a možnost nahlédnout, jak to funguje v neziskovém sektoru.

Zisk nebo nezisk?

Získání nových firemních partnerů pro
komunitní centrum Ostrov Naděje v Keni

V červnu proběhly
v pražské kavárně snídaně se zástupci firem,
které jsou až do současné doby provázeny osobními schůzkami. Každý začátek je těžký, a je tomu tak i u nových partnerství, obzvlášť pokud mají být dlouhodobá. Jedním z největších
úspěchů této kampaně na oslovení potencionálních partnerů
je navázání spolupráce se společností Divadelní catering s.r.o.
Tato společnost má pod sebou např. prostory jako Areál Vltavanů, kavárnu Muzeum, bar Deštník na VŠE a další. Ve všech
těchto prostorech nám společnost umožňuje pořádat naše
akce (např. nyní putovní výstava Jana Šibíka a Daniely Matulové pro Ostrov Naděje), či se účastnit akcí, které pořádají, a tím
propojit společné propagační síly.

Dále také navštěvujeme kavárny a snažíme se navázat velkoobchodní spolupráci při odběru kávy a čaje, které dovážíme
z Keni. 100 % výdělku z jejich prodeje jde zpět do projektu
Ostrov Naděje. Proto v tomto prodeji vidíme velký potenciál
samofinancování projektu. Rádi bychom se také zúčastnili výběrového řízení v projektu od Nadace Vodafone – Rok jinak.
Hledáme IT odborníka, který by nám pomohl zmodernizovat
stránky a vymyslel s námi mobilní aplikaci.
Víte o nějaké kavárně, čajovně, firmě, zajímavém prostoru pro
akce, známé osobnosti, kteří by nás mohli chtít podpořit, či IT
specialistovi, který by s námi rok chtěl pracovat? Pokud ano,
neváhejte mě kontaktovat.
Helena Andrejová – helena.andrejova@adopceafrika.cz

Podporuj.cz
Svými nákupy můžete podpořit výsadbu rybiček do rybníků komunitního centra Ostrov Naděje.
V minulém čísle bulletinu jsme vám představili internterový portál Givt.cz. Dalším zajímavým projektem je Podporuj.cz.
Využijte možnost pomáhat nákupem každý den těm, kteří to potřebují. Každý den, každý měsíc utratíme několik tisíc
za běžné věci, jako elektronika, jídlo, nápoje, drogerie, oblečení, zájezdy, zážitky… Představte si, že z každého nákupu
přispějete v průměru 5 - 7 % na podporu neziskových organizací. Nestojí to navíc žádný čas a žádné peníze.
Konkrétně můžete podpořit náš projekt – výsadbu rybiček do rybníků komunitního centra Ostrov Naděje na Rusinga
Island. Rusinga Island je ostrov ve Viktoriině jezeře, kde je hlavní obživou místních obyvatel rybaření. Přispěním na
výsadbu nových rybiček do místních rybníků zabezpečíte obživu pro děti ze sirotčince a školy Ostrov Naděje, kde je
denně přes 500 strávníků. Pokud se tilápie uchytí a bude jich dost, část jich prodáme, aby mohla být z výdělku pořízena
další výsadba a krmivo, a projekt tak byl udržitelný a dlouhodobý.
Děkujeme za podporu. Více informací na www.adopceafrika.cz a podporuj.cz.

Výstava OSTROV NADĚJE

Jan Šibík a Daniela Matulová fotili pro Centrum Narovinu
Fotografie byly pořízeny Janem Šibíkem a Danielou Matulovou
v červenci 2016 na ostrově Rusinga Island v Keni. Výstava přibližuje každodenní život na ostrově a také v komunitním centru Ostrov Naděje.
Jan Šibík o projektu řekl: "Centrum Narovinu vede na Rusinga Island velmi zajímavý a úspěšný projekt. Pracoval
jsem na nejlepším projektu adopce v Africe, co jsem viděl".
Výstava fotografií vznikla díky spolupráci s mezinárodní školou
Park Lane, která cestu zorganizovala. Děti i školu v Ostrově Naděje na Rusinga Island podporují již delší dobu, organizují pro
nás benefiční akce, ale hlavně podporují vzdělávacími semináři učitele ve škole.
Děkujeme také firmě Fotopixel, která nám fotografie na výstavu zcela zdarma vyrobila.
Vernisáž proběhla v Praze ve středu 21. 9. ve velmi příjemné
atmosféře Kavárny Muzeum. I jim patří naše poděkování. Prohlédnout si ji můžete až do konce října a poté bude putovat
nejen po Praze, ale po celé České republice.
Fotografie je možné zakoupit – výdělek podpoří děti z komunitního centra Ostrov Naděje.
Rozměr 30 x 45 cm s podpisem autorů můžete mít u vás
doma za 2 000 Kč, rozměr 50 x 70 cm za 3 500 Kč.
Pokud máte zájem mít tuto výstavu i ve vašem městě či si
chcete fotografie zakoupit, kontaktujte mě, ráda vám sdělím
více informací.
Děkuji a těším se, že výstava bude pro Ostrov Naděje velkým
přínosem.

Děkujeme:

Simona Heřtusová
simona.hertusova@adopceafrika.cz, mobil 608 301 270

Nabízíme stáže pro vysokoškolské studenty zabývající
se problematikou rozvojové spolupráce
Délka stáže: dle dohody
Místo: Sokolská 32, Praha 2 (metro I.P. Pavlova)
Pracovní doba: dle dohody, nástup možný ihned
Náplň práce:
• Administrativa projektu Adopce afrických dětí – projektu
pomoci na dálku
• Administrativa a správa Férového obchůdku / e-shopu
• Propagace (organizace benefičních a prezentačních akcí, pomoc s materiály, internetová média - facebook, youtube…)
• Fundraising (příprava prezentací pro sponzory, vyhledávání
kontaktů, rozesílka e-mailů)
• Projekt Ostrov Naděje (přípravné práce k realizaci projektů - vyhledávání kontaktů, ověřování a zjišťování informací,
příprava rozpočtů…)
• Pomoc s přípravou tištěných materiálů (vyhledávání informací, tvorba prezentačních materiálů a článků, korektury…)

Požadavky:
• Znalost anglického jazyka
• Zájem o rozvojovou problematiku (studium VŠ souvisejícího
oboru výhodou, nikoliv však nezbytnou podmínkou).
• Komunikativnost, pečlivost, organizační schopnosti, chuť
pracovat a učit se, přátelská a týmová osobnost.
• Dobrá znalost práce s PC (MS Office)
Nabízíme:
Stáž je neplacená, nabízíme však:
• Získání praktických znalostí s fungováním neziskové organizace v oblasti rozvojové spolupráce.
• Reference a potvrzení o praxi.
• Příjemné pracovní prostředí a malý kolektiv.
Přihlášky prosím posílejte na info@centrumnarovinu.cz,
děkujeme.
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Férový obchůdek
Přímý dovoz z Keni bez prostředníků
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100 % výdělku podpoří děti
z komunitního centra Ostrov Naděje

Kdo v Keni mastkové zboží vyrábí?
Hrubě otesané misky jsou ručně vyrobeny kameníky kmene
Kisi z oblasti vesnice Tabaka, která je jediným místem v Keni,
kde se těží kámen zvaný mastek. Tito kameníci vyškolili ženy
z naší komunity kmene Luo na ostrově Rusinga jak misky dále
opracovat, vyhladit, nabarvit, nadekorovat a naleštit. Dodávají
jim tedy hrubé polotovary, které ženy z Ostrova Naděje dokončují. V dílně pracovalo 12 žen, my vám představujeme dvě
z nich.
Eunice Awuor Oreso je 23 let, je vdaná a má dva syny. Eunice
pochází ze západní části ostrova, z místa zvaného Gundu. Vystudovala střední školu, college
již studovat nemohla, protože
její rodiče neměli
dostatek financí na zaplacení
školného. Eunice
prodává použité oblečení, její
manžel je hlídačem v obchodě. Rodina žije v tří pokojovém hliněném domě,
vodu si nosí z jezera, na vaření používají dřevo a svítí petrolejí.
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Tracy Akinyi Otieno je 24 let, je
vdaná a má dvě děti – dceru a syna.
Tracey vystudovala základní školu,
dále již nestudovala z důvodu narození prvního dítěte. Také pochází ze
západní části ostrova, z místa zvaného Gunda. Tracy prodává lidem na
ostrově vodu, její manžel se živí jako
příležitostný dělník a občas rybaří.
Rodinný příjem je velmi nízký. Žijí ve
dvoupokojovém hliněném domku,
na topení používají dřevo, pro vodu
chodí do jezera a svítí petrolejí.
Všechny mastkové výrobky jsou
již dovezeny do našeho Férového
obchůdku! Nezapomeňte na naše
dárky s příběhem při obdarovávání
vašich nejbližších, firemních partnerů či zaměstnanců. Uděláte radost nejen jim, ale i dětem z komunitního centra Ostrov
Naděje.

Dárky s příběhem www.AdopceAfrika.cz
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