
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA Centra Narovinu – 27. 02. 2023 
 

Pozvánka – Africká snídaně a online setkání s Ostrovem Naděje v Keni 
Pondělí 6. března od 10 do 11 hod. osobně v Praze nebo na Zoomu 

 
Ochutnávka keňské kávy a čaje – Online spojení s Ostrovem Naděje – Projekty zahraniční 
rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy – Partnerský program pro školy, firmy, 

instituce i dobrovolníky – Dárky s příběhem Férového obchůdku 
 

Srdečně Vás zveme do prostor Centra Narovinu v Nuslích (Oldřichova 21, Praha 2), těšit se můžete na 
africkou snídani a online setkání s komunitním centrem Ostrov Naděje v Keni. Online setkání se můžete 
zúčastnit připojením i z Vašeho počítače, odkazy naleznete níže. 

Co nabízí komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island?  
Proč vznikl program Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku? 

Mají keňské děti šanci bez vzdělání získat lepší budoucnost?  
Jaké jsou zkušenosti s rozvojovými projekty po 20 letech fungování?  

Jak je možné se do těchto projektů zapojit?  
Setkáním Vás provedou zakladatelky organizace Dana Feminová  

a Simona Heřtusová. Na Vaše otázky se těší i studenti, učitelé,  
lékaři, dobrovolníci a zakladatelé projektu v Keni. 

 
Přejeme Vám pěkné dny a předem děkujeme za uveřejnění pozvánky. 
Těšíme se na setkání. 
 Za Centrum Narovinu, Simona Heřtusová  
 
Centrum Narovinu, Simona Heřtusová, mobil 608 301 270 
E-mail: simona.hertusova@adopceafrika.cz 
Webové stránky: www.AdopceAfrika.cz           
Facebook: www.facebook.com/CentrumNarovinu 
Video Ostrov Naděje:  www.centrumnarovinu.cz/content/rusinga-island-brezen-2014 
 
Centrum Narovinu je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 1995. Cílem 
projektů je zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni. 
Hlavní náplní činnosti jsou projekty zahraniční rozvojové spolupráce, globální rozvojové výchovy a rozvoj dobrovolnictví. 
Všechny projekty kladou důraz na trvalou udržitelnost a soběstačnost, aktivní přístup místních lidí, přebírání zodpovědnosti  
a využívání vlastních možností. Mezi hlavní projekty patří komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni, které 
denně navštěvuje přes 500 dětí. Jeho součástí je sirotčinec, mateřská, základní a střední škola, vzdělávací centrum s knihovnou 
a počítačovou učebnou, farma a zdravotní klinika pro 20 000 pacientů ročně. A program Adopce afrických dětí - projekt 
pomoci na dálku, který funguje od roku 2002 a se vzděláním pomohl více než 4 000 dětem. 
 
ZOOM POZVÁNKA: Centrum Narovinu is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
Topic: Ostrov Naděje_propojení    Time: Mar 6, 2023 09:00 Prague Bratislava 
Join Zoom Meeting  https://zoom.us/j/91912679771?pwd=UW1INUk5T09tdHNJeDR0OFp0MkF0dz09 
Meeting ID: 919 1267 9771      Passcode: 892349 
 
Dial by your location  +420 2 3901 8272 Czech Republic  +420 5 3889 0161 Czech Republic  +420 2 2888 2388 Czech 
Republic  +421 233 418 515 Slovakia  +421 233 056 888 Slovakia 
Meeting ID: 919 1267 9771 Passcode: 892349 Find your local number: https://zoom.us/u/ajucZwmhF 


