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Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci  
a přátelé Centra Narovinu,

Semináře zájemcům umožní dozvědět se vše potřebné o problémech a práci v projektech rozvojové spolupráce, 
důrazu na trvalou udržitelnost a aktivní přístup při práci s místními komunitami, citlivému přístupu ke kultur-
ním odlišnostem, respektu různorodosti. Seznámí s prácí koordinátora projektu „Adopce afrických dětí“, rozvo-
jovou osvětou a výchovou v českých školách i komunitním centrem "Ostrov Naděje" na Rusinga Island v Keni. 

Účastníci se v případě zájmu budou moci po semináři aktivně zapojit do projektů Centra Narovinu v ČR. Pře-
devším hledáme další zodpovědné koordinátory pro projekt „Adopce afrických dětí“ a programy ve školách, 
dobrovolníky na zajištění výstav a propagace projektů, administrativní výpomoc...

Kurz vede Dana Feminová – zakladatelka a předsedkyně Centra Narovinu, dlouhodobě 
organizující projekty v Keni a v ČR, jako je například projekt „Adopce afrických dětí –  

projekt pomoci na dálku“ a "Ostrov naděje"...

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

w w w. a d op c e af r ik a . c z   Tyr ova 1, 120 00 Praha 2 (metro I.P. Pavlova)

DOBROVOLNÍCI pro ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI v AFRICE
Zveme na semináře:  

DOBROVOLNÍCI pro ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI v AFRICE

dovolte nám ještě jednou popřát vám všem jen to dobré do nového 
roku, vážíme si vaší podpory a pomoci a těšíme se na další společné 
projekty i letos.

Konec roku byl velmi nabitý nejrůznějšími aktivitami – dokončovala  
se nová budova sirotčince na Rusinga Island, závlahový systém 
v Kauti, v České republice finišovala mediální kampaň – v TV, kinech, 
rádiích, online i v tištěných médiích běhaly reklamy, spoty a články 
propagující projekty naší organizace… V projektu Adopce afrických 
dětí – projektu pomoci na dálku máme jednu novinku: vznikl Klub 
přátel Adopce! A o tom všem je tento lednový bulletin.

Přeji vám krásný zbytek zimních měsíců a  budu se těšit na další  
příjemná shledání. 

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

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? 

Dva na sebe navazující večery v Praze  
út 19.02. a st 20.02. 17:30 – 21:00 hod.

Víkendový seminář v okolí Prahy so 23.3. – 24.3.



Pro radost v dětských očích 
Za ta léta, co pracuji jako předsedkyně občanského sdru-
žení Centrum Narovinu a pravidelně jezdím do Keni mezi 
tamní nejchudší obyvatele, jsem zažila spoustu srdceryv-
ných příběhů. Některé jsou zvláště silné, nesou-li nad-
časové poselství důležité pro celou keňskou společnost 
a mají-li, díkybohu, dobrý konec.

V Keni žije přes 40 různých kmenů, přičemž každý z nich má 
svůj jazyk, své vlastní zvyky a  často se ostře vyhrazuje proti 
ostatním kmenům. Pro nás jsou podobné příběhy známé jen 
z divadelních prken nebo pláten kin, v Africe jsou ale každo-
denní realitou. Dospělý člověk by byl za pokus o styk s členy 
jiného kmene vyloučen oběma stranami. Ale co malé děti, kte-
rým nic jiného nezbývá?

V  rámci našeho programu „Adopce afrických dětí – projekt  
pomoci na dálku“ zajišťujeme s pomocí sponzorů vzdělání dě-
tem, jejichž rodiny by si jej nikdy nemohly dovolit. Děti poté 
svým „adoptivním rodičům“ mimo jiné píší dopisy, v nichž vy-
právějí o  svém životě a  školních úspěších. Minulý rok v  srpnu 
jsem cestovala do Keni také kvůli jednomu takovému dopisu. 

Keňská holčička v něm své „adoptivní rodině“ v Čechách velice 
znepokojivě popsala, jak to má u své opatrovnice, kam ji i s její 
mladší sestrou dala matka, těžké. Stěžovala si na špatné zachá-
zení, časté fyzické tresty a spoustu namáhavé práce. 

Ostrov naděje
Ve Viktoriině jezeře, na ostrově Rusinga Island, jsme před lety 
založili komunitní centrum „Ostrov naděje“. Jeho součástí je 
i  sirotčinec, jak Tabitha – ona malá holčička – věděla. V  do-
pise prosila, zda by mohla být i se sestrou umístěna zde, aby 
měla čas na učení. Její česká „maminka“ se na nás po obdržení  

dopisu obrátila a  já jsem tedy jela prověřit, co přesně se v té 
rodině děje a jak můžeme pomoci.

V Nairobi jsem se sešla s oběma dívkami, Tabithou a Susan, 
jejich maminkou a mladším bráškou i  s keňským koordiná-
torem, který měl Tabithu v „adopci“ na starosti. Na to setká-
ní asi nikdy nezapomenu. Maminka obou dívek byla velice 
smutná a  ustrašená žena, která se stále dívala do země.  
Tabitha mi vyprávěla, že po smrti tatínka si maminka vzala 
nového muže, který je doma nechce, a  proto teď se Susan 
musí žít u  jedné staré paní, která je velmi tvrdě bije a dává 
jim spousty těžké práce, takže často ani nemohou jít do 
školy. Jejich maminka vše potvrdila, a když jsem se jí ptala, 
jestli ví o tom, jak se o ně opatrovnice „stará“, jen tiše odvě-
tila, že to ví velmi dobře, protože stejná paní vychovávala 
i ji. V očích té ženy bylo vidět, že nevidí žádnou možnost, co 
by s tím mohla dělat – nový manžel její dvě děvčátka prostě 
nechtěl a ona musela poslouchat.

Tabitha mě před svojí matkou prosila, aby směla i  se svou 
mladší sestrou odjet do sirotčince, a v hlase té dvanáctileté od-
vážné dívenky byla slyšet starost o  Susan, smutek i  vztek na 
mámu, která je zradila. 

Jsme z kmene Kikuyu
Zde ovšem mohl nastat problém, jak jsme všichni věděli. Sirot-
činec se nejen nacházel velice daleko, ale hlavně tam všechny 
děti byly z jiného kmene – Luo. Ten mluví jiným jazykem než 
Tabithin a Susanin kmen, navíc zrovna mezi těmito kmeny, Luo 
a Kikuyu, panuje tradičně silná nevraživost, kterou také často 
politici zneužívají a rozdmýchávají tím nesmyslnou kmenovou 
nenávist a násilí. 

 Nic z toho ovšem holčičkám v jejich těžké situaci nevadilo a je-
jich maminka také souhlasila, i když bylo jasné, že je asi hned 

Děti vyvrací kmenové předsudky – Příběh Susan a Tabitha
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Tabitha je ve škole spokojená.

Centrum neziskových aktivit, Tyršova 1, Praha 2 (metro I.P. Pavlova) info@centrumnarovinu.cz,  
mobil 777 831 836, www.adopceafrika.cz

Úsměv plný díků patří české rodině. Splněný sen na Ostrově Naděje.



tak neuvidí. Rozhodla jsem se jim pomoct a ze setkání odjíždě-
la s fotkami malé Susan, abych pro ni našla „adoptivního rodi-
če“, který by jí pomohl se všemi náklady v sirotčinci i ve škole. 

Mezi přáteli
Už v září byly obě dívky na Ostrově naděje a i přes svou kme-
novou příslušnost se tam rychle zabydlely, našly si spoustu  

nových kamarádů a dohonily vše, co jim kvůli špatnému zachá-
zení při vyučování uniklo. Dnes patří mezi nejlepší ve škole, na 
ostrově se jim moc líbí a kromě přátel si nemohou vynachvá-
lit i hodné paní učitelky a vychovatelky. Obě jsou také velmi  
aktivní v dramatickém a sportovním kroužku. Po roce se do-
konce Tabitha rozhodla jet navštívit svou maminku do Nairobi, 
takže jí snad jednou dokáže odpustit a usmířit se s ní. Zkrátka 
jejich smějící se oči a horlivé vyprávění jsou mi obrovskou od-
měnou vždy, když na Ostrov naděje přijedu. 

Ale i  pro ostatní děti v  sirotčinci a  ve škole byl jejich příjezd 
příležitostí si na vlastní kůži vyzkoušet, že všechny předsudky, 
které slýchávají od dospěláků v komunitě, nejsou vůbec prav-
divé. Mají za kamarádky holky z kmene Kikuyu a už jim nikdo 
nenamluví, že všichni Kikuyové jsou zlí lidé. 

Tabitha a  Susan byly prvními z  jiného kmene, ale dnes je už  
Ostrov naděje útočištěm různých dětí z různých kmenů a přá-
telská atmosféra, která tam mezi nimi panuje, je úžasným pří-
kladem pro celou komunitu. Zkrátka, často bychom se my do-
spělí měli od dětí učit!

Dana Feminová,
předsedkyně a zakladatelka Centra Narovinu

BulletinNarovinu 1/2013

ZaPojte se Do KLUBU PŘÁteL  
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ – PROJEKTU POMOCI NA DÁLKU

Líbí se vám tento projekt, ale momentální situa-
ce vám nedovoluje adoptovat si na dálku jedno  
z dětí? Přesto byste si přál(a) studium dětí v Keni 
finančně podpořit?

Tak právě pro vás je tu Klub přátel Adopce afrických dětí – 
projektu pomoci na dálku.

Fond tvořený jednorázovými příspěvky slouží k podpoře dětí 
v  projektu Adopce, které ztratily adoptivního rodiče a  rády 
by si dokončily středoškolské vzdělání. Dále putují na pokrytí 
školních nákladů dětem na základních školách, které ztratily 
adoptivního rodiče a čekají na náhradního. Na náklady spo-
jené s přestupy na školy vyšší a odborné. Na vzdělání dětem, 
které již delší dobu čekají v  programu na podporu apod. 
Zkrátka na vše, co se týká zdárného dokončení vzdělání dětí 
v našem projektu Adopce afrických dětí – projektu pomoci 
na dálku.

Na našich stránkách vás budeme pravidelně informovat, ja-
kým dětem byla konkrétní pomoc poskytnuta.

Poslat je možné jednorázovou částku, pravidelné či nepravi-
delné částky během celého roku.

Číslo účtu 19-1460510217 / 0100 KB, Praha 5. Variabilní sym-
bol Klubu přátel je 800.

Předem děkujeme za vaši podporu a pomoc.
Centrum Narovinu

Centrum neziskových aktivit, Tyršova 1, Praha 2 (metro I.P. Pavlova) info@centrumnarovinu.cz,  
mobil 777 831 836, www.adopceafrika.cz

Děti nedělají rozdíly v kmenové příslušnosti.

I jednorázová pomoc dětem velmi pomůže.



Sirotci na otevření netrpělivě čekají. Dalších čtyřicet dětí zde nalezne domov.

Umyvadla? V Africe? 
 To je Rusinga.

Nová budova  
sirotčince na Rusinga Island  

je postavena! 
V  prosinci byla úspěšně dokončena stavba 
nové budovy pro dalších 40 dětí. Sirotčinec 
tak poskytuje zázemí až pro 80 dětí. Joash 
s  týmem z  Rusinga dokončují poslední úpra-
vy, dovybavují pokojíky nábytkem a  pro-
vádějí poslední finální práce. V  nejbližších 
týdnech se na našich webových stránkách ob-
jeví fotografie a  informace z  plného provozu.

Děkujeme za podporu SlovakAid.
Od budov v Česku 

k nerozeznání.
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To jsou postýlky pro mladé slečny. A nechybí ani sociální zařízení.



Kalendář Centra Narovinu 2013 

Darujte kalendář a podpořte tím naše projekty

Podmínky, ve kterých lidé v nejchudších místech žijí, nejsou jednoduché. Úsměvy a radost dětí tam však nechybí.

Adopce Afrických dětí – projekt pomoci nA dálku

Od roku 2002 pomáháme dětem z chudých rodin a sirotkům v Keni 
dokončovat základní, střední nebo vyšší odborné vzdělání. Naději na lepší 
život tak získalo už přes 3500 dětí.

Náklady na vzdělání činí částka, která představuje méně  
než jeden šálek kávy denně.

www.adopceafrika.cz
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Kalendář obsahuje 12 krásných fotografií mapujících naše projekty včetně 
krátkých aktuálních informací ke každému z projektů našeho sdružení. Strán-
ky kalendáře si můžete prohlédnout na www.adopceafrika.cz nebo přímo 
v Centru neziskových aktivit (Tyršova 1, Praha 2, kousek od I.P. Pavlova)

Formát kalendáře je A4, můžete ho získat za  
120 korun včetně poštovného.

V PříPADě ZájMu ZAšLeTe oBjeDNáVKu NA:
centrumnarovinu@centrumnarovinu.cz

V e-mailu uveďte počet objednaných kusů, vaše jméno a adresu,  
na kterou si přejete kalendář zaslat. 

uhraďte celou částku na číslo účtu:  
19 – 1460510217/0100 (KB Praha), var. symbol: 2013 

Do poznámky vepište pro snazší identifikaci platby vaše jméno.  
Vaše objednávka bude zpracována po připsání částky na náš účet.

Děkujeme za podporu, vaše Centrum Narovinu

Třetí etapa projektu VoDA PRo KAuTI byla zdárně dokončena
Také v  rámci projektu Voda pro Kauti byla v  prosinci zdár-
ně dokončena třetí etapa – závlahový systém. Komunita 
a  místní koordinátoři řeší společně s  Petrem Chaloupkou 
poslední dodělávky, úpravy a  opravy, aby projekt zdárně 
fungoval i  v  dalších letech. Závlahový systém zahrnuje pře-
hrazení koryta místního toku a vytvoření retenční nádrže na 
zadržení průtoků v  období dešťů, gravitační potrubí vedené 

od retence směrem ke vzdálenějším farmám, po trase dvě 
akumulační nádrže (50m3 vody) a  distribuční potrubí, na 
které se mohou kdykoliv v  budoucnu připojit další farmáři. 
Současně proběhla sanace dalšího vývěru Yanzonga, vybu-
dování uzavřené sběrné jímky nad celoročním vývěrem vody, 
gravitačního potrubí a akumulačního tanku a dvou distribuč-
ních míst pro odběr vody pro veřejnost a pro základní školu.

Vody je dost pro všechny. Závlahový systém usnadní život farmářům.

BulletinNarovinu 1/2013

Nová školní zahrádka má úspěch.
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Většina dětí, které se dostaly ve studiu až tak daleko, že se jim 
podaří dokončit středoškolské vzdělání, má veliký zájem ještě 
studovat dále. Vzhledem k tomu, že střední školy jsou v Keni 
pouze všeobecného zaměření (v  podstatě obdoba našeho 
gymnázia), je pro ně velmi důležité dodělat si ještě nějakou 
specializaci, která by jim pomohla v  budoucnu získat nějaké 
kvalifikované zaměstnání. 

V  posledním ročníku střední školy dítě vyplní dotazník, kde 
uvede tři školy, kam by se chtělo po „maturitě“ dostat. Tento 
dotazník je v podstatě závazný a preference dítěte jsou cen-
trálně evidovány a dány k dispozici jednotlivým vzdělávacím 
institucím. Na konci keňského školního roku (tj. cca kolem lis-
topadu) končící středoškoláci skládají „Celostátní srovnávací 
zkoušky středního vzdělání“ (Kenyan Certificate od Secondary 
Education). Obdobně, jako u závěrečných zkoušek na základ-
ní škole, i v  tomto případě se jedná o stejné testy a zkoušky 
pro všechny školy i studenty v celé Keni, jejichž výsledky jsou 
následně zpracovány a vyhodnoceny státem. Tento proces je 
však velice zdlouhavý, takže děti obdrží vyhodnocení nejdříve 
na konci února následujícího roku. 

Na základě těchto výsledků potom děti dostávají zvací dopi-
sy od konkrétních škol nebo se hlásí na další školy, kde by byl 
jejich výsledek akceptovatelný. Většinou jsou děti přijaty na 
„college“ – školy, podobné našim VOŠ nebo „nástavbám“ stře-
doškolského vzdělání. Na univerzitách mohou studovat jen ti 
s  opravdu nejlepšími výsledky. Některé děti dávají přednost 
kratším (několik měsíců trvajícím) praktickým kurzům (dítě se 
může například zdokonalit v práci na počítači, vyučit se kadeř-
nicí, odborníkem na pohostinství, řidičem atp.). 

Na každé z těchto škol začíná studium v různou dobu. Některé 
college začínají v květnu, jiné v září nebo říjnu, univerzity často 
až v  lednu dalšího roku. V mezidobí, kdy děti čekají na zvací 
dopisy nebo výsledky přijímacího řízení, si se souhlasem ado-
ptivního rodiče mohou udělat navíc i nějaký několikaměsíční 
praktický kurz (nejčastěji bývají žádány počítačové kurzy). 

Jelikož tedy dopředu nikdy nevíme přesný termín nástupu 
do školy, adoptivní rodiče platí školné nepřerušeně v daných 
pravidelných splátkách a tyto peníze se shromažďují ve fondu 
pro školné pro dané dítě, aby byla potřebná částka k dispozi-
ci na odsouhlasený kurz a v okamžiku nástupu daného dítěte 
na svou „college“. Při nástupu na college musí dítě předem 
zaplatit školné na celý rok a  také nakoupit všechny pomůc-
ky, tudíž je dobré, že máme potřebnou částku „našetřenou“.  
College již často nevystavují vysvědčení za každé období, ale 
většinou jen potvrzení, že dítě je jejich studentem. 

Proces a  systém je to tedy velmi zdlouhavý a  funguje zcela 
jinak než ten, který adoptivní rodiče znají ze škol základních 
a středních.

Přesto pro další uplatnění dětí je toto studium velmi důležité. 
Děkujeme všem adoptivním rodičům, kteří mají trpělivost se 
specifickým  keňským školským systémem a  podporují děti 
i na vyšších odborných školách.

Hana jodasová a Lenka Soukupová

Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku

Důležitost studia vyšších odborných škol – college v Keni

V subsaharské Africe nemůže 
chodit do školy 30 % dětí! 
Vzdělání je přitom jejich 

jediná naděje na lepší život.

ZMĚŇME TO darujme vzdělání

www.AdopceAfrika.cz

Odborná škola je šancí na dobré zaměstnání. Studovat vyšší školu je snem našich dětí.



Metodický seminář pro učitele

Kultura jako prostředník  
mezilidského sblížení

BulletinNarovinu 1/2013

V  rámci projektu „Výchovou k  jednotě a  partnerství lidí na 
celém světě“ se v roce 2012 uskutečnila řada setkání s učiteli. 
Konal se také metodologický seminář  pro pedagogy, který 
přiblížil možné využití připravených projektových materiá-
lů (DVD, metodická příručka) i v rámci běžné výuky ve ško-
lách. Seminář proběhl ve dvou dnech loni v září. Vzhledem 
k pestré nabídce aktivit konaných v Praze bylo jako vhodné 
místo vybráno město Otrokovice ve Zlínském kraji. Semináře 
se ve dvou skupinách zúčastnilo 42 pedagogů. Školení zahr-
novalo dvě části: metodickou část s interaktivními worksho-
py  a  praktickou část, která se vše snažila demonstrovat 
v praxi přímo s dětmi. Téma školení bylo (ze zřejmých důvo-
dů) převážně zaměřeno na vzdělávání, tedy z  Rozvojových 
cílů tisíciletí na cíl č. 2. Jako podtéma bylo zvoleno – i vzhle-
dem k zájmu účastníků – téma Kultura jako prostředek me-
zilidského sblížení i  vlastního osobnostního růstu. Seminář 
tedy zahrnoval nejen vědomostní a  teoretické aktivity, ale 
i například hry, dramatizované africké příběhy demonstrují-
cí problematiku života v rozvojovém světě či zpěv afrických 
písní, které mohou vhodně doplnit informačně i výukově ná-
ročnější aktivity. Podle závěrečných evaluačních dotazníků 
účastníci hodnotili metodologický seminář takto: seminář 
srozumitelně poskytl nové informace i praktické návody pro 
výuku, představil řadu konkrétních aktivit a další  literaturu, 
z  níž je možno čerpat. Součástí setkání bylo samozřejmě 
také  předání projektových materiálů k  vlastnímu  zapojení 
do výuky (DVD, které obsahuje rovněž celou metodickou 
příručku). Ke zmíněným informacím se dostali i pedagogové, 
kteří se nezúčastnili semináře. Ti obdrželi metodické návody 
k  pořádání workshopů v  rámci osobních rozhovorů lekto-
rů a  pedagogů po uskutečněných programech ve školách. 
Těchto programů se během uplynulých  tří let uskutečnilo 
v ČR na sto padesát. 

Magdaléna Saláková

Učit se hrou mohou i učitelé.

VELK Á V Ý T VARNÁ SOUTEŽ 
18. ročník mezinárodní soutěže pro děti  

Malujeme po síti 2013

NEBOJME SE STRAŠIDEL!

Bojíš se, že na tebe pod postelí číhá bubák, když  
jsi sám nebo sama doma? Podívej se mu na zoubek  
a nakresli ho!

 
 

 

Inspiruj se na webových stránkách  
www.radiojunior.cz a malujeme.rozhlas.cz

Mezinárodní výtvarná soutěž  
Českého rozhlasu

Malujeme po síti 2013

Již po osmé se děti z Keni zúčastní výtvarné soutěže 
Českého rozhlasu. Vernisáž obrázků z celého světa 
bude v  červnu v  Praze a  tradičně bude doplněna 
také africkými workshopy Centra Narovinu. Kaž-
doročně děti z Keni posílají do soutěže stovky ob-
rázků, pár těch nejzajímavějších najdete i na našich 
stránkách.
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V  rámci projektu „Výchovou k  jednotě a  partnerství lidí na  
celém světě“ byly v roce 2012 připraveny, natočeny a odvysílá-
ny dva TV spoty. Jejich témata vycházela ze dvou rozvojových 
cílů tisíciletí. Jedním je dostupnost základního vzdělání pro 
všechny a  dalším zajištění trvalé udržitelnosti životního pro-
středí – přístup k nezávadné pitné vodě. 

Finance na mediální kampaň zajistil grant EU, všechny české 
TV nám vyšly velmi vstříc a  tak se nám díky poskytnutí cha-
ritativních cen podařilo odvysílat během celého prosince 260 
spotů (60 spotů na TV Pětka, 40 spotů na TV Óčko, 60 spotů 
na TV Barrandov a 100 spotů na TV Prima včetně kanálů Prima 
Cool a Prima Family). Sledovanost byla neuvěřitelná a vaše re-
akce velmi pozitivní a kladně hodnotící náš záměr. Děkujeme.

Mimo televizní síť kampaň proběhla i v multikinech sítě Cine-
star. Celkem bylo promítnuto (v týdnu od 13. do 19.12.) 2 141 
spotů v  Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Jihlavě,  
Liberci, Mladé Boleslavi, Opavě, Olomouci, Ostravě, Pardubi-
cích, Plzni a Zlíně. Spoty vidělo celkem 97 106 návštěvníků.

Souběžně byly rovněž vysílány audio-spoty se stejnou témati-
kou pro rozhlasové stanice (rádio Impuls a RockZone), rozesílány 
tiskové zprávy a informační články do novin a časopisů a prezen-
tovali jsme naše aktivity také v rozličných televizních pořadech.

V týdnu od 24.12 do 30.12. proběhla online bannerová kampaň 
na www.femina.cz a  www.living.cz, která v  číslech přinesla 
374 901 zobrazení a 263 kliknutí na naše stránky.

Celkově vzrostla sledovanost našich stránek v  prosinci na  
12 290 návštěv (v  listopadu to bylo 3 779 návštěv), v období 
mezi 25. a  31.12. se dokonce návštěvnost pohybovala přes 
1 000 návštěv denně.

Čísla jsou to velmi vysoká a  jak se konkrétně promítla do   
našich projektů? 

Koncem prosince bylo uzavřeno několik desítek nových 
adopcí na dálku, ozvali se další dobrovolníci nabízející po-
moc našim aktivitám, do února máme plný kalendář akti-
vit ve školách, řada škol se rozhodla krom podpory v rám-
ci adopce na dálku také rozšířit pomoc o partnerství mezi 
keňskými a českými školami. 

Děkujeme všem za podporu a pomoc, mediální kampaň hod-
notíme jako velmi úspěšnou a její přesah se bude promítat i do 
dalších měsíců a let. 

Pokud nás budete chtít jakkoliv podpořit i v budoucnosti – na 
našich stránkách jsou ke stažení bannery, inzeráty, spoty i ná-
měty na zajímavé články a reportáže. 

Předem děkujeme za veškerou podporu, bez níž by se nám  
nepodařilo uskutečnit tolik projektů.

 Za Centrum Narovinu
 Simona Heřtusová

Mediální kampaň Centra Narovinu

Byla přínosem? Pro děti v Africe určitě ano.


