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Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra Narovinu,
zdravíme vás u posledního tištěného bulletinu v tomto roce… Konec roku je pro
nás především časem benefičních a prodejních akcí. Časem, kdy balíme a rozesíláme vánoční objednávky, připravujeme
firemní balíčky a posíláme zboží do komisního prodeje na nejrůznější vánoční
akce či školní jarmarky. Podpořte nás i letos, darujte svým blízkým, firemním partnerům či zaměstnancům originální dárky
z Férového obchůdku! Třeba mastkového

slona či hrocha pro štěstí, kteří byli vyrobeni v Keni kameníky Kisi a ozdobily je
ženy z Ostrova Naděje. Nebo nabízíme
originální náramky, které pro vás vyrobily
děti z Ostrova Naděje. I to může být krásný
symbolický dárek pro přátele a příznivce
rozvojových projektů.
Za Centrum Narovinu
Simona Heřtusová
simona.hertusova@adopceafrika.cz

Férový obchůdek
100 % výdělku podpoří děti z komunitního centra Ostrov Naděje.
Vytváříme soběstačné a trvale udržitelné komunitní centrum, které denně navštěvuje přes 500 dětí.
Výrobky si můžete osobně prohlédnout a zakoupit v pražské kanceláři
Centra Narovinu (Sokolská 32, Praha 2, metro I. P. Pavlova).
Máme pro Vás otevřeno: pondělí, středa, čtvrtek 9:00 – 17:00, úterý 9:00 – 18:00 a pátek 9:00 – 15:00.
Pokud si zboží objednáte přes e-shop, rozesíláme po celé ČR i Slovensku.

Dárky s příběhem www.AdopceAfrika.cz
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Když jsem se asi v roce 2014 dozvěděla o práci lidí z Centra Narovinu a jejich zaměření na Keňu, potažmo Rusinga Island na
Viktoriině jezeře, věděla jsem dobře, o jakou oblast se jedná
a s jakými problémy se tamní lidé potýkají. Ze zvědavosti, co
a jak přesně Centrum Narovinu v Keni dělá, jsem se přihlásila
na víkendový seminář, jehož cílem bylo, kromě informování
o činnosti Centra, i rekrutovat nové dobrovolníky. Poptávka
byla primárně po dobrovolných koordinátorech, což byla v té
době činnost, ke které jsem se nemohla z časových důvodů
s čistým svědomím úplně zavázat. Naštěstí pro mě byla šance
zapojit se alespoň jako občasný překladatel různých materiálů z a do anglického jazyka. U překladů jsem vydržela dodnes,
díky čemu mám poměrně dobrý přehled o tom, co se v Centru
Narovinu děje. Jsem ráda, že mohu přispět svou troškou a že
jsem součástí bezva party lidí, nejen dobrovolníků, ale i regulérních zaměstnanců Centra, která se dvakrát do roka může
potkat na víkendovém setkání a vyměnit si cenné zkušenosti
a zážitky.
Zdravím všechny lidi dobrých srdcí! Jmenuji se Hanka Malenová a Centru Narovinu pomáhám jako dobrovolná koordinátorka od srpna 2018. Ve svém volném čase se nejraději věnuji
sportu, turistice, čtení, focení, vaření a malování hennou. Něko-

lik let jsem vegetariánkou. Vystudovala
jsem na Univerzitě Karlově v Praze bakalářský obor pastorační a sociální práce.
Pracuji jako vychovatelka ve školní družině, takže většinu svého času mám kolem sebe děti. Práce s nimi je neskutečně
inspirativní, kreativní a zábavná.
Centrum Narovinu je mi blízké právě
proto, že poskytuje pomoc nejpotřebnějším a nejzranitelnějším – tedy dětem. Nikdo jsme si nevybrali, kde se narodíme, budeme vyrůstat a žít. Dělá mi radost,
že i v dnešní době jsou lidé, kteří nezištně poskytnou pomoc
druhým. Na koordinátorství mě nejvíce baví e-mailový a telefonický kontakt s adoptivními rodiči. Být součástí Centra Narovinu pro mě znamená setkávat se minimálně dvakrát ročně se
skvělými lidmi, získávat náhled o běžném životě v Keni a tím si
utvářet hodnoty svého vlastního života, a hlavně využít svůj
volný čas smysluplně.
Jmenuji se Philip Muchesia Imbenzi.
Jsem otcem tří dětí – 2 dcer a 1 syna. Žiju
ve slumu Kangemi, který leží asi 10 km
od hlavního města Nairobi. Pocházím
z venkova, z oblasti Kakamega, z vesnice
Shinyalu. V Kangemi se živím příležitostnou prací.
V Centru Narovinu pracuji jako dobrovolný koordinátor. V rámci koordinátorství se starám o to, aby děti psaly pěkné dopisy, pořizuji jejich
fotografie, navštěvuji je ve školách a občas také tam, kde žijí.
Pokud mám volno a peníze, tak moc rád cestuji a seznamuji se
s novými lidmi. Práci pro Centrum Narovinu mám opravdu rád.
Co naopak nemám rád, je, když vidím, jak lidi mezi sebou válčí,
nebo když ubližují ostatním.

Jak dopadla videa dětí v programu Adopce na dálku?
Vážení a milí adoptivní rodiče,
v létě minulého roku jsme vás oslovili s tím, zda si přejete natočit video
s vaším adoptovaným dítětem. Ráda bych vám napsala pár řádků o tom,
jak celá akce dopadla.
Zájem o videa byl opravdu veliký, celkem se ozvalo 78 rodičů. První
hotová videa jsme postupně začali adoptivním rodičům posílat od prosince 2018. Každý krátký dokument obsahoval běžný život dítěte jak ve
školním, tak v domácím prostředí. V červenci 2019 jsme úspěšně poslali
adoptivním rodičům video poslední. Cena každého videa byla 2.500 Kč.
Dokumenty o dětech natáčel George, který má výborný dar, že dokáže
děti krásně rozmluvit, a tak se přestanou stydět a pěkně se rozpovídají.
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Klub přátel adopce

Kdo tvoří tým Centra Narovinu?
Představujeme dobrovolníky v ČR a v Keni
Ahoj, jmenuji se Nina Hrčková, pocházím původem ze západu Čech, z bývalého okresního města Tachov. Zhruba
od roku 2012 žiji s menšími přestávkami
v Praze na Žižkově, kde také pracuji jako
office manažer ve výzkumné a mediální
agentuře. Vystudovala jsem mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
a několik let jsem strávila na různých dobrovolnických projektech po celém světě. Ještě v rámci bakalářského studia jsem
měla možnost podniknout studijní cestu do Keni, Ugandy
a Tanzanie.
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Na některá videa se můžete podívat zde: https://www.centrumnarovinu.cz/video/adopce-africkych-deti-projekt-pomoci-na-dalku
Velikou odměnou pro nás jsou krásná slova od vás, adoptivních rodičů,
kterými jste ocenili možnost vidět děti v jejich přirozeném prostředí. Někteří rodiče si video pouští s dojetím stále dokola, na vlastní oči totiž mohou vidět, že jejich podpora má opravdu smysl a že pomáhají skutečným
dětem. Několik reakcí adoptivních rodičů si můžete přečíst zde https://
www.centrumnarovinu.cz/zpetne-vazby-adoptivnich-rodicu
Moc děkujeme za vaše slova díků a já věřím, že si tento zážitek budeme
moci někdy v budoucnu zopakovat. :-)
Hana Jodasová

Z účtu Klubu přátel adopce, kam lidé mohou přispívat pravidelnou i nepravidelnou částkou pod v. s. 800, a kam jdou i přeplatky, které nám věnovali „adoptivní rodiče“ z ukončených
adopcí, jsme ve třetím trimestru 2019 (k 1. 9. 2019) podpořili
celkem 56 dětí, které přišly o podporu svého dosavadního
„adoptivního rodiče“. Celkem se jedná o částku 222.800,– Kč.
Podpořené děti nemusí přerušit školní docházku a mohou
pokračovat v dalším studiu. Za finanční dary věnované Klubu
přátel adopce velmi děkujeme.
Hana Jodasová
Rádi bychom Vám představili 19 letého Felixe, studenta
vysoké školy
Felix Owala (41463) je v programu adopce od května 2008.
Od té doby měl dva adoptivní rodiče. Školné měl zaplacené

do konce střední školy, a hledá adoptivního rodiče. Závěrečné zkoušky na
střední škole složil velmi dobře (má
známku B). Díky svému dobrému prospěchu byl se stipendiem, které pokryje část studijních nákladů, přijat na
univerzitu Dedan Kimathi University of
Technology na bakalářský studijní program geoinformatika.
Pro Felixe se tak snažíme najít nového adoptivního rodiče, který by mu
umožnil dokončit 4-leté vysokoškolské
studium. Pokud byste chtěli podpořit právě Felixe, kontaktujte prosím jeho koordinátorku Helenu Havlišovou, tel.: 602 768
605, email: helena.havlisova@adopceafrika.cz.

Zajímavé extra platby pro děti v programu
Adopce na dálku
Godwin (52266) napsal
v dopise své adoptivní
mamince, že rád jezdí na
kole, které si půjčuje od
kamaráda. Adoptivní maminka se nám ozvala, zda
by bylo možné mu pořídit
kolo vlastní. U koordinátorů vždy ověřujeme, že
dítko kolo opravdu potřebuje, a zároveň, že dítě chodí do školy, která dojíždění na kole povoluje.
Kolegyně nám záhy potvrdila, že kolo je potřebné a Godwinovi
se díky němu velmi uleví. Škola je od chlapcova místa bydliště
poměrně vzdálena a chlapec se musí domů vracet i v průběhu
dne na jídlo, protože ve škole nedávají dětem obědy. Kola jsou
ve škole povolená, takže nic nebránilo nákupu. Spokojeného
chlapce můžete vidět na fotografii.
Adoptivní rodič Benarda (41189) se rozhodl po ukončení
adopce věnovat přeplatek rodině svého adoptovaného chlapce jako extraplatbu, aby jim pomohl v jejich aktuální nelehké
životní situaci. Vyšší částka byla určena na pomoc v tíživé životní situaci, případně na začátek vlastního podnikání. Po dlouhých diskuzích se rodina rozhodla použít peníze následovně:
zaplatila nájem a školné pro Benardova bratra a nakoupila potraviny a věci do domácnosti. Zbývající část extraplatby byla
využita na rozvoj podnikání Benardovy maminky. Rodina kou-

pila 50 plastových židlí k pronájmu,
jelikož o víkendech se v Keni koná
mnoho akcí, jako jsou svatby, pohřby, promoce aj., na které se často
půjčují židle za poplatek. Díky utrženým penězům za pronájem židlí
lze rozšířit malý potravinový stánek,
který Benardova maminka provozuje. Nakoupené židle můžete vidět na
následující fotografii.
Extra platby jsou jednorázové platby,
které se posílají maximálně třikrát do roka (jednou za trimestr).
Adoptivní rodiče je posílají svým dětem mimo platby na školné.
Nejčastěji se jedná o peníze na nákup jídla a oblečení pro rodiny
v náročné životní situaci, dále na pořízení notebooku pro vysokoškolské studenty, jízdního kola pro děti, které musí absolvovat časově náročnou cestu do školy pěšky. Extra platby slouží zejména
k podpoře dětí při studiu.
Peníze na extra platby se posílají na náš účet, posléze je přeposíláme do naší nairobské kanceláře, kde si je vyzvednou dobrovolní
koordinátoři. Ti pak pomáhají dětem s nákupem a posílají nám
zpětnou vazbu jako důkaz toho, že se nákup uskutečnil (fotografie, dopis, účtenka). Z částky extra platby odečítáme 6 % jako administrativní poplatek za práci naší kanceláře zde a v Keni.
Alexandra Yaklyushyna
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Hledáme nové partnery pro projekt Ostrov Naděje,
komunitní centrum na Rusinga Island v Keni
Od roku 2003 vytváříme s místní komunitou centrum, které velmi chudým lidem a dětem z oblasti Kamasengre na
Rusinga Island poskytuje přístup ke kvalitnímu vzdělávání
s respektujícím, nenásilným přístupem a také přístup k základní lékařské péči.

Projekt v číslech:
• Zaměstnanců celkem: 46
• Dětí v sirotčinci: 88
• Dětí v Montessori školce: 91
• Dětí na základní škole: 248
• Studentů na střední škole: 80
• V nové IT učebně je studentům k dispozici počítačů: 48
• Registrovaných pacientů kliniky: 19 719
• Hospitalizovaných pacientů na klinice: 157
• Pacientů s HIV v aktivní léčbě: 519
• Nově HIV diagnostikovaných pacientů: 123
• Nově diagnostikovaných pacientů na tuberkulózu: 22
• Nově registrovaných těhotných žen do předporodní
ambulance: 121
• Narozených dětí: 194
• Chovných rybníků na chov tilápií: 4
• Chovných klecí na chov tilápií přímo ve Viktoriině jezeře: 12
• Počet výlovů: 1
• Prodaných ryb: 15 tun
• Počet uspořádaných seminářů pro studenty: 3
• Počet uspořádaných víkendových seminářů pro učitele: 2
• Dobrovolníků z Evropy, kteří vycestovali do Keni na pomoc
v projektu: 11
• Organizací spolupracujících s projektem v Keni: 3

Proč spolupracovat právě s námi?
Tento projekt je výjimečný komplexním přístupem k problémům,
které řeší přímo v místě a výhradně s místní keňskou komunitou.
S pomocí zkušeného týmu lidí
a ověřeného know-how se snažíme přiblížit ke kompletní soběstačnosti a dlouhodobé udržitelnosti. Problémy rozvojových zemí
se týkají nás všech, a je proto i na
nás, snažit se důsledkům extrémní
chudoby předcházet.
Tento projekt je výjimečný i širokým záběrem – zdravotnictví,
sexuální výchova, osvěta a prevence, zemědělství, řemeslná
družstva, udržitelné technologie,
vzdělání s inovativními přístupy
od mateřské školy až po střední
školu, sociální péče, postavení
ženy ve společnosti.

Skutečná partnerská spolupráce mezi místními lidmi a lidmi
z Evropy je zárukou vzájemného obohacování, boření mýtů
a stereotypů, přinášení nových kreativních pohledů i řešení,
posun ke kritickému myšlení, ale zároveň respektování kulturní odlišnosti. S pomocí různých partnerů z neziskové i soukromé sféry si místní lidé velmi aktivním přístupem budují
příznivé podmínky a přibližují se ke kompletní soběstačnosti
a trvalé udržitelnosti. Projekt podporuje samostatnost místních obyvatel. Spojte s ním své jméno a využijte pozitivní publicitu k podpoře své činnosti.

Možností spolupráce je mnoho…
1. Partnerství pro rozvoj – nejvíce flexibilní a individuální spolupráce. Vyberte si jakoukoliv oblast projektu a rozvíjejte ji
s námi.
2. Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku – adopce
dítěte na dálku za 600 Kč (ZŠ) či 1 200 Kč/1 400 Kč (sirotčinec,
SŠ, univerzita) měsíčně.
3. Podpora učitele/lékaře – hrazení měsíčního platu ve výši
6 500 Kč měsíčně.
4. Férový obchůdek – dovážíme kvalitní keňskou kávu a čaj,
mastkové výrobky… Balíme z nich dárkové balíčky pro klienty
a zaměstnance. Prodáváme také dárkové certifikáty podporující vzdělání, lékařskou péči a rozvoj Ostrova Naděje.
5. Nefinanční dar – možnost darovat jakékoliv přebytky Vaší
firmy.

6. Poskytnutí konzultačních hodin s Vašimi odborníky (firemní dobrovolnictví).
7. Sdílený marketing (procento z prodeje) – pojďme spojit Vaše a naše jméno a vytvořit reklamní
kampaň.

Nabízíme oboustranně prospěšnou a přínosnou spolupráci:
• Posílení dobrého jména Vaší společnosti
• Daňové zvýhodnění. Svou finanční podporu si
odečtete z daňového základu (v případě daru)
nebo ji dáte do nákladů (reklama)
• Propagaci Vaší společnosti
• Dobrý pocit, že pomáháte tam, kde je to nejvíce
potřeba
• Možnost se přímo zapojit do rozvoje konkrétního
smysluplného projektu – spoluvytvářet ho a posouvat ho vlastními zkušenostmi a nápady
• Možnost osobně navštívit Rusinga Island v Keni
a přesvědčit se o tom, jak projekt funguje…
Podpořte svými zkušenostmi, finančně nebo věcným darem rozvojový projekt Ostrov Naděje – komunitní centrum na Rusinga Island v Keni. Zapojte
se aktivně do jeho spoluvytváření. Děkujeme.
V případě zájmu o více detailů o projektu či o sjednání osobní schůzky prosím kontaktujte Danu Feminovou, výkonnou ředitelku a hlavní koordinátorku projektů rozvojové spolupráce.
Kontakt: Dana Feminová, mobil 777 711 911,
e-mail: dana.feminova@adopceafrika.cz
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Kolik stojí vzdělání v Keni? Stačí na to výše příspěvku od
adoptivních rodičů? Proč se studentům tvoří dluhy?
Jak tuto situaci řeší kancelář Centra Narovinu?
Doufáme, že odpovědi na tyto citlivé otázky najdete v našem článku
a problematiku dluhů na středních a vyšších školách vám lépe vysvětlíme.

daří uhradit ať už rodině či s pomocí adoptivních
rodičů. Tyto případy řešíme individuálně s adoptivním rodičem.
Náročnější situace studenty čeká během studia
vysoké školy. College/vyšší odborné školy či univerzity jsou pro uplatnění studentů na trhu práce
velice důležité. Vzhledem k tomu, že střední školy
jsou v Keni všeobecného zaměření (obdoba našeho gymnázia), je pro ně velmi důležité dodělat si
ještě nějakou specializaci, která by jim pomohla
v uplatnění na trhu práce a při získání kvalifikovaného zaměstnání.

Problém s dluhy někdy vzniká již na střední škole. Na konci
listopadu žáci z osmých tříd skládají „Celostátní srovnávací
zkoušky základního vzdělání“ (Kenyan Certificate of Primary
Education). Poté si dle výsledků z těchto zkoušek hledají vhodnou střední školu. Většinou samozřejmě platí pravidlo – čím
lepší výsledky, tím lepší střední škola. Dítě zažádá o přijetí na
co nejlepší školu, jejíž podmínky pro přijetí splňuje, a čeká, zda
bude přijato. Dostane-li zamítavou odpověď, osloví jinou školu. Díky tomuto systému vám ale bohužel nemůžeme sdělit
předem, na jakou školu konkrétně vaše dítě půjde.
Každým rokem v říjnu oslovujeme adoptivní rodiče s žádostí
o navýšení školného. Ze zkušeností víme, že pokud student
na střední škole dostává částku 7.200 Kč/ 300 Eur na rok, je
z ní přednostně placeno školné a část poplatků za zkoušky,
student nemá vždy dostatek prostředků na všechny potřebné učebnice a pomůcky, má omezenější výběr škol a nemůže
vět-šinou bydlet na internátě (převážná část středních škol je
ale přitom internátních). Bohužel se čím dál častěji stává, že
rodina přecení své finanční možnosti a student se u školy zadluží a není připuštěn k závěrečným zkouškám nebo mu není
vydáno důležité závěrečné vysvědčení.
Stává se, že se studenti dozví, že mají dluh, až po dokončení střední školy poté, co složí „Celostátní srovnávací zkoušky
středního vzdělání“ (Kenyan Certificate of Secondary Education = KCSE). Škola jim jednoduše oznámí, že maturitní vysvědčení dostanou až tehdy, kdy uhradí dluh na školném. Tento
dluh zpravidla není nijak vysoký a ve většině případů se ho po-

Kurzy i školy jsou různě drahé. Může se stát, že
student díky výborným výsledkům z KCSE získá
stipendium na vysoké škole a poté mu může stačit i základní částka 7.200 Kč/ 300 Eur na rok. Ve
většině případů je ale výše školného mnohem
vyšší a studentovi více pomůže příspěvek ve dvojnásobné
výši14.400 Kč / 600 Eur či 16.800 Kč / 660 Eur. Uvědomujeme si,
že pro některé z vás je částka 7.200 Kč/300 Eur za rok maximem
vašich možností a ne
každému situace dovoluje její navýšení.
Rozhodně nechceme
způsobit, aby návrh
na navýšení plateb byl
důvodem
ukončení
podpory vašeho studenta. Pokud nemůžete platby navýšit, určitě
zůstaňte u této základní částky. Pro studenta
i jeho rodinu je lepší
mít alespoň částečnou
podporu a doplácet
jen zbývající část peněz, než o podporu přijít úplně. Vážíme si vaší
současné
podpory,
která je pro dítě velkým
přínosem. Berte tedy
proto žádost o navýšení jako prosbu, která
je čistě dobrovolná, ale
zároveň pro studenty
velice důležitá.
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Jelikož nikdy dopředu nevíme
přesný termín nástupu do školy,
žádáme adoptivní rodiče, aby
platili školné nepřerušeně, jelikož tyto peníze se shromažďují
studentovi na fondu pro školné.
Při nástupu do školy musí studenti předem zaplatit školné na
celý rok i nakoupit všechny pomůcky, takže je dobré, že mají
potřebnou částku již našetřenou.
Vzhledem k tomu, že se v minulosti opakovaně stávalo, že
měli studenti na vyšších a vysokých školách dluh, zavedli jsme
pravidlo, že mladí lidé si můžou
vybrat pouze studium, které
budou s pomocí adoptivních
rodičů finančně zvládat. V praxi
to pak vypadá tak, že studentům je předem sdělena částka,
kterou mu adoptivní rodič přispívá na studium, a student by si
měl najít odpovídající obor či kurz, na který finančně dosáhne.
Zbytek peněz, které je škole třeba doplatit, se rodina studenta snaží sehnat sama. Bohužel se ale někdy stává, že rodina je
nejdříve schopná zbytek peněz doplácet, pak ale rodiče ztratí zaměstnaní a o tuto možnost přijdou. Studentovi pak hrozí
dluhy nebo vyloučení ze školy kvůli neplacení poplatků. Občas
se mu povede vzít si půjčku na uhrazení dluhu, občas pomůže
širší rodina, v některých případech se rozhodne pomoci vyšší
měrou i adoptivní rodič.

jen horko těžko shání zbytek peněz, potřebných na zaplacení školného, zkoušek, poplatku za knihovnu, uniformu, školní
pomůcky atd. Pokud potřebujeme naložit s penězi od adoptivních rodičů jinak, než že je použijeme na školné, vždy se
s adoptivními rodiči radíme, zda s tím či oním krokem souhlasí.
Je samozřejmé, že adoptivní rodiče aktivně přispívají k rozhodování, jak s penězi naložit. Jedná se o jejich prostředky.
Doufáme, že jsme vám situaci více objasnili a přiblížili. Jedná
se o téma, které je pro nás velmi náročné a citlivé. Neustále
se snažíme pracovat na zlepšení, kontrolovat přijímací dopisy
na školy a rozpisy poplatků, pořádat pro studenty informační
schůzky a mít situaci co nejvíce pod kontrolou tak, aby průběh
adopce byl co nejhladší a nejpříjemnější pro všechny strany.

Studium na vyšší, a zvláště na vysoké, škole je velmi nákladné
a svým způsobem velmi nevyzpytatelné. Podmínky a předem
dané poplatky se mohou rok od roku měnit a studenti, kteří
začali studovat a věděli, že jim podpora od adoptivního rodiče stačí, najednou zjišťují, že se výše poplatků změnila, a oni

Alexandra Yaklyushyna

DARUJME VZDĚLÁNÍ
Pošlete trvalou dárcovskou
SMS ve tvaru

Pošlete jednorázovou dárcovskou
SMS ve tvaru

DMS TRV OSTROVNADEJE 30
DMS TRV OSTROVNADEJE 60
DMS TRV OSTROVNADEJE 90

DMS OSTROVNADEJE 30
DMS OSTROVNADEJE 60
DMS OSTROVNADEJE 90

na telefonní číslo

87 777

Každý měsíc Vám bude automaticky
odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč,
až do doby, kdy se rozhodnete příkaz
zrušit. www.darcovskasms.cz

na telefonní číslo

87 777

Cena DMS je 30, 60
nebo 90 Kč.
Více na
www.darcovskasms.cz
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PROJEKT KEŇA NA GYMNÁZIU
v hodině českého jazyka vyrobit pro keňské děti záložky do
knih s motivy postaviček z Večerníčků.
O Keni se dozvídali žáci nižšího gymnázia i prostřednictvím
svých starších spolužáků, kteří je vždy v každém měsíci školního roku seznámili s nějakým tématem týkajícím se Keni, například s historií, přírodou, uměním a hudbou.

Na konci kalendářního roku často bilancujeme, co se nám povedlo a co nikoliv. I když nejsme na konci kalendářního roku,
ale jen toho školního, ráda bych zhodnotila náš celoroční projekt Keňa pořádaný v rámci Světové školy.
Studenti si téma Keňa vybrali sami a sami se i pustili do hledání
vhodného partnera, přes kterého bychom mohli přímo v Keni
pomoci. Vše začalo telefonátem s paní Heřtusovou z Centra
Narovinu v Praze. Centrum Narovinu má své zastoupení a koordinátory přímo v Keni a paní Heřtusová nám nabídla spoustu
možností, jak se s Keňou pomyslně propojit. Ani jsme netušili, že to propojení bude doslovné. Na začátku března jsme se
mohli osobně poznat se středoškoláky Ostrova Naděje u Viktoriina jezera, promluvit s nimi v angličtině a nechat se provést
po jejich škole, která vznikla za velkého přispění Centra Narovinu. Sice to bylo setkání jen na dálku, přes skype, ale byli jsme
rádi, že nám toto spojení paní Feminová z Centra Narovinu při
své návštěvě v Keni umožnila. Přivezla studentům do Keni také
čtyři témata zpracovaná třemi třídami v hodinách angličtiny.
Studenti kvinty zpracovávali volný čas, studenti 2. ročníku se
zabývali zvyky a tradicemi v Česku, studenti septimy vymysleli,
co se jim nejvíc líbí na České republice, a popsali, jaký je život
na naší škole. Studenti z Keni tato témata zpracovali ze svého
úhlu pohledu, a tak jsme mohli srovnat naše odlišné životy.
S životem v Keni a s prací Centra Narovinu v komunitním centru Ostrov Naděje u Viktoriina jezera jsme seznamovali i širokou
veřejnost dvěma výstavami, ve Vzdělávacím a informačním
centru v Kojetíně a v Galerii GO v Přerově. Výstava v Kojetíně
byla doplněná výtvarnými pracemi žáků naší školy, kdy jim
byly inspirací africké prvky. Během výstavy probíhala i sbírka
školních a sportovních potřeb pro děti Ostrova Naděje v Keni,
podařilo se sesbírat velkou krabici plnou pastelek, fixů, plastelíny, papíru, míčků, pálek atd. Třída tercie se také rozhodla
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Projekt se nám rozjel ve velkém a s blížícím se závěrem školního roku začali studenti přemýšlet, jak by mohli všem partnerům poděkovat. Zrodil se nápad na akci s názvem Ukončení
projektu Keňa. V pátek 7. června bylo na nádvoří VIC rušno. Na
podporu dětí v Keni přijeli zabubnovat hudebníci z Escola de
Samba Brno a následně bylo podruhé a naposledy odehráno
divadlo Keňa není růžová. Nutno podotknout, že toto divadlo
na motivy Šípkové Růženky si studenti septimy sami vymysleli,
zveršovali a pak i s pomocí svých spolužáků a tří paní učitelek
odehráli. Akce byla povedená, návštěvníci si mohli zakoupit
pití v plechu a výrobky z Keni.
Jak už bývá zvykem, rádi při našich projektech přispíváme
na dobrou věc. Tentokrát se studenti rozhodli po celý školní
rok sbírat hliníkové plechovky a výtěžek věnovat na podporu
vzdělávání dětí Ostrova Naděje v Keni. Sbírali nejenom žáci našeho gymnázia, ale i obyvatelé Kojetína, Chropyně, Kroměříže,
Prostějova a Němčic nad Hanou. V těchto městech bylo vždy
alespoň jedno sběrné místo, kde se hliníkové plechovky shromažďovaly a následně svážely do gymnázia. V polovině června
jsme plechovky přetřídili na plechové a hliníkové a odvezli je
do sběrných surovin v Kojetíně, kde nám byla díky vstřícnosti
pana Hánečky nabídnuta nejlepší cena za odkup. Vysbíralo se
400 kg hliníkových plechovek a 50 kg plechu, za což patří velký
dík všem, kteří plechovky nosili. Po sečtení výtěžku z plechovek a dalších příspěvků na podporu projektů Centra Narovinu
v Keni jsme získali 8710 Kč. Tyto peníze budou využity na zajištění školného, které je v Keni povinné (celkem 4000 Kč), nákup
školních lavic a židlí (2400 Kč), školních pomůcek, knih a učebnic (1310 Kč) a proplacení specializovaných vyšetření na místní
klinice pro potřebné (1000 Kč).
Na závěr bych chtěla poděkovat studentům a učitelům gymnázia, kteří se nějakou měrou podíleli na projektu, také bych
ráda poděkovala Centru Narovinu, Městskému kulturnímu
středisku v Kojetíně, DDM Kojetín, Technisu Kojetín, sběrně
druhotných surovin v Kojetíně, městu Chropyně, knihovně
v Němčicích nad Hanou, Středisku volného času Orion, Galerii
GO Přerov, Sportcentru v Prostějově, Dětskému světu v Kroměříži, Escola de Samba Brno a všem dalším zapojeným.
Gymnázium Kojetín, Dana Dýmalová, červen 2019
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