
Hlavní projekty:

Centrum Narovinu je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti 
představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty 
jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou udržitelnost, podporu soběstačnosti, přechod 
od pasivního přístupu k aktivnímu převzetí zodpovědnosti a využívání vlastních možností.

Dalším cílem je rozvoj dobrovolnické práce v oblasti rozvojové spolupráce.

Je členem českého Fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS) a spolupracuje na kampani Česko 
proti chudobě.

Hlavní projekty:
 Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
 Komunitní centrum Ostrov naděje na Rusinga Island
 Voda pro Kauti
 Projekt Afrika nevšedníma očima - programy 

ve školách a pro veřejnost v České republice
 Partnerský program mezi českými 

a keňskými školami
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Tyršova 1, Praha 2 (metro I.P. Pavlova) 
Tel.: +420 608 301 270, info@centrumnarovinu.cz
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„Adoptivní rodina“ posílá finanční částku, která zajistí 
školné, školní pomůcky, uniformu a učebnice. „Rodiče“ jsou 
pravidelně informováni o tom, jak si dítě vede. Vyměňují si 
aktuální fotografie, dopisují si, posílají dítěti dárky a v rámci 
možností se mohou případně i vzájemně navštívit. Příspěvek 
je 600 Kč měsíčně, tedy částka, která představuje méně 
než jeden šálek kávy denně.

Centrum Narovinu už takto pomáhá více 
než 3500 dětem v Keni!

umožňuje přístup ke vzdělání dětem z chudých rodin a sirotkům
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Adopce afrických dětíAdopce afrických dětí 
projekt pomoci na dálku
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 výtvarné dílny, hry a workshopy
 přednášky s promítáním, výstavou, besedou
 navázání partnerství se školou v Keni

Seznamuje děti se situací v Africe, prohlubuje povědomí o problematice rozvojových zemí  
a rozvojové spolupráci, působí jako prevence rasismu a diskriminace.

Program je úspěšně ralizován již několik let. Nyní je zastřešen projektem“Výchovou k jednotě  
a partnerství lidí na celém světě” (Through Education towards 
a Universal Human Nation), který byl vytvořen  
s finanční podporou Evropské Unie  
a podpořen z prostředků Ministerstva 
zahraničních věcí ČR v rámci programu 
zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Programy pro školy

Centrum Narovinu

Tyršova 1, Praha 2 (metro I.P. Pavlova) 
Tel.: +420 603 945 590 
alena.polanecka@adopceafrika.cz

Programy pro školy 
Afrika nevšedníma očima nejen v českých školách
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Centrum Narovinu
Tyršova 1, Praha 2 (metro I.P. Pavlova) 
Tel.: +420 603 945 590 
alena.polanecka@adopceafrika.cz

Partnerský program  
keňských a českých škol

V rámci tohoto projektu nabízíme školám možnost 
navázat partnerství se školou v Keni a dále je 
podporujeme při rozjezdu partnerských aktivit.
Projekt zprostředkuje dětem silný osobní prožitek 
a posílí tak účinnost a dopad rozvojového vzdělá-
vání. Projekt je obohacující pro obě strany.

 sbírky na nákup sportovního vybavení, učebních tabulí 
a dalšího zařízení pro partnerskou školu

 výroba učebních pomůcek nebo obrázků do afrických tříd
 výměna fotek a videozpráv představujících, jak vypadá 

život českých dětí
 dopisování s dětmi z Afriky

Partnerský program  
keňských a českých škol



w w w. a d op c e a f r ik a . c z

Centrum Narovinu

Tyršova 1, Praha 2 (metro I.P. Pavlova) 
Tel.: +420 608 301 270, simona.hertusova@adopceafrika.cz

Cílem projektu je zajištění přístupu k vodě  
a zvýšení čistoty pitné vody a tím zlepšení kvality 
života obyvatel Kauti. 

Voda pro kauti 

První fáze zahrnovala sanaci vývěrů podzemní vody a zachycení 
dešťových vod v Kauti Primary School a ze střech jedné farmy. 
Další fází projektu bude realizace hydrovrtu a další sanace 
vývěrů.
Na projektu se zdarma podílí místní komunita, která je zároveň 
proškolována, aby se zaručila udržitelnost projektu do budoucna 
a jeho reprodukce na další místa.

Voda pro kauti 
Obrázek dětí, které vlečou barely s vodou  

z kilometrové vzdálenosti, nás přiměl hledat řešení.
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Centrum Narovinu
Tyršova 1, Praha 2 (metro I.P. Pavlova) 
Tel.: +420 777 711 911, dana.feminova@adopceafrika.cz

Ostrov Naděje 

Ostrov Naděje se stará o 300 dětí z velmi chudých  
rodin. Součástí je také vzdělávací centrum a zdravotní 
středisko, které zabezpečuje základní zdravotní péči 
a osvětu celé místní komunitě.

 vzdělávací centrum
 knihovna
 počítačová místnost 
 kuchyň s jídelnou
 úpravna vody a umývárny
 sirotčinec pro 40 dětí
 mateřská škola pro 90 dětí
 základní škola pro 250 dětí
 lékařské středisko

Ostrov Naděje Rusinga Island, Keňa

Komunitní centrumKomunitní centrum
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Tel.: +420 777 711 911  
dana.feminova@adopceafrika.cz

Zdravotní středisko Rusinga Island

Zdravotní středisko bylo otevřeno v rámci projektu komunitního centra “Ostrov Naděje” 
v lednu 2010.

Má ambulantní i lůžkovou část, laboratoř, rentgen a speciální místnost pro porody. 
Součástí je také dům pro ubytování lékařů.

Nabízí základní zdravotní péči a osvětu místní komunitě s důrazem na péči o matku  
a dítě, očkování, pacienty HIV/AIDS...

Zdravotní středisko může ošetřit přibližně 
6000 pacientů ročně. Jeho výstavba, 
vybavení i provoz byly umožněny díky 
dotacím z programů zahraniční rozvojové 
spolupráce Česka a Slovenska.

Zdravotní středisko Rusinga Island 
lékařská péče a prevence


