
PROJEKT KEŇA NA GYMNÁZIU KOJETÍN 
 

Gymnázium Kojetín se už dva roky 
zapojuje do projektu Světová škola. 
Pro ty z vás, kteří o tom slyší poprvé, 
Světová škola je dlouhodobý projekt 
Variant Člověka v tísni, 
Multikulturního centra Praha a 
ARPOK Olomouc na podporu 
globálního rozvojového vzdělávání. V 
praxi pro nás tento projekt znamená, 
že si každý rok vybereme nějaké 
téma, poskládáme tým studentů, 
dobrovolníků, a celý rok se toto 
témasnažíme nějakým způsobem 
zpracovat a také pomoci. 
V prvním roce bylo naše téma 
Kambodža. Jedna naše studentka 

odsud pochází, proto jsme si vybrali právě tuto zemi. Pilně jsme si nastudovali důležité 
informace o Kambodži a problémech, které se jí týkají. Na konci školního roku jsme 
uskutečnili výstavu v Kojetíně, 
ale nejenom to. Udělali jsme veřejnou sbírku oblečení, hraček, školních pomůcek, vše pak 
převezla kroměřížská nezisková organizace Děti Kambodži do sirotčince v PhnomPenh. 
V loňském roce jsme zpracovávali Ukrajinu, protože na našem gymnáziu máme studenty i 
odtud. Opět jsme uspořádali veřejnou výstavu v Kojetíně, studentům gymnázia jsme zemi 
přiblížili besedou. V rámci tohoto projektu jsme sbírali starý papír, za který se nám podařilo 
získat přes 5000 Kč. Tyto peníze putovaly prostřednictví ADRY Havířov do města Mukačevo, 
kde se z peněz financovaly školní obědy pro děti, které by si je samy nemohly dovolit. 
Letos jsme si vybrali zemi bez návaznosti na jakéhokoliv našeho studenta, nicméně doufáme, 
že tento rok bude minimálně stejně úspěšný, jako ty předešlé. Naše letošní téma, jak už 
nadpis prozrazuje, je Keňa. Hledali jsme partnera, se kterým bychom náš projekt mohli 
realizovat a našli jsme ho v podobě organizace Centrum Narovinu, která má v Keni pobočku a 
aktivně pracuje s místními komunitami. Příjemně nás překvapil profesionální přístup paní 
Simony Heřtusové, která nám navrhla 
spoustu možností, jak se zapojit a co 
podpořit přímo v Keni. Protože jsme školní 
institucí, vybrali jsme si podporu 
komunitního centra Ostrov Naděje 
s mateřskou, základní i střední školou. 
Připravujeme prezentaci našeho projektu a 
činnosti Centra Narovinu při Dnech 
otevřených dveří gymnázia, kde jsme také 
prodávali keňské výrobky z Férového 
obchůdku, napíšeme studentům keňské 
střední školy, vyrobíme pro ně nějaké 
učební pomůcky a uspořádáme výstavu o 
Keni u nás v Kojetíně v Informačním centru 



a v nákupním centru Galerie v Přerově. No a jak chceme pomoci? Už jsme sbírali oblečení a 
papír, tentokrát jsme se tedy rozhodli, že to budou plechovky od nápojů. Sbíráme je už nyní 
v pěti okolních městech (Kroměříž, Prostějov, Přerov, Chropyně, Němčice nad Hanou) a 
v Kojetíně, výtěžek poputuje na nákup školních potřeb pro děti navštěvující Ostrov Naděje. 
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