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Centrum Narovinu
Shrnutí cílů pro rok 2016

O nás

Hlavním cílem v roce 2016 byla v Keni výstavba střední školy a v České
republice realizace grantu od České rozvojové agentury „Profesionalizace
organizace v oblasti fundraising“.

Centrum Narovinu vzniklo v roce 1995. V roce 2014 se transformovalo
v obecně prospěšnou společnost. Cílem projektů je zlepšení vzdělávání,
zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe. Hlavní náplní činnosti
jsou projekty zahraniční rozvojové spolupráce a rozvoj dobrovolnictví.
Všechny projekty kladou důraz na trvalou udržitelnost a soběstačnost,
aktivní přístup místních lidí, přebírání zodpovědnosti a využívání vlastních možností. Centrum Narovinu podporuje kampaň Česko proti chudobě.

Stavba budovy střední školy probíhala po celý rok. V únoru byl otevřen
první ročník a dokončena první fáze výstavby. Po zbytek roku se
pokračovalo s druhou fází výstavby. Nová střední škola je pokračováním
komplexního projektu – komunitního centra Ostrov Naděje, který se
postupně rozšiřuje od roku 2005.
Hlavním cílem grantu na podporu fundraisingu bylo rozšíření sítě
spolupracujících firemních dárců a také podání většího množství
grantových žádostí k institucionálním dárcům. Tím byla umožněna
systematická a efektivní práce se stávajícími donory a především oslovení
nových dárců z různých řad.
Uskutečnily se dvě pracovní cesty do Keni, v rámci kterých proběhlo
několik seminářů pro koordinátory projektů, učitele i studenty Ostrova
Naděje a dobrovolníky.
Rok 2016 byl hodnocen jako úspěšný, přinesl nové zkušenosti i možnosti
pro budoucí spolupráci.

Projekty Centra Narovinu:
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island / Keňa
Voda pro Kauti / Keňa
Miniobchůdek Afrika provozovaný v duchu fair trade
Projekt Afrika nevšedníma očima – programy ve školách a pro
veřejnost
Partnerský program mezi českými a keňskými školami
Kurzy Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci

Organizační struktura
Na vedení společnosti se podílí správní a dozorčí rada. Kancelář Centra
Narovinu vede ředitelka, která je statutárním orgánem společnosti.

Orgány Centra Narovinu, o.p.s.
Správní rada
Simona Heřtusová – předsedkyně správní rady
Daniela Cachová – členka správní rady
Vlasta Pauke Dobešová – členka správní rady
Dozorčí rada
Hana Jodasová – předsedkyně dozorčí rady
Martin Mevald – člen dozorčí rady
Simona Strakošová – členka dozorčí rady
Zakladatelé
Dana Feminová
Simona Heřtusová

Kancelář Centra Narovinu
Dana Feminová – výkonná ředitelka a hlavní koordinátorka projektů
rozvojové spolupráce
Simona Heřtusová – hlavní koordinátorka projektů v ČR, propagace
Lenka Čapková – administrativní zajištění projektu Adopce na dálku
Hana Jodasová – administrativní zajištění projektu Adopce na dálku
Pavel Procházka – administrativní zajištění projektu Adopce na dálku
Helena Andrejová – fundraising
Centrum Narovinu má partnerskou kancelář v keňském Nairobi, kterou
vedou čtyři místní zaměstnanci.
Centrum Narovinu
Adresa: Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2
Mobil: +420 732 203 196, +420 777 831 836
Internet: www.centrumnarovinu.cz; www.adopceafrika.cz
E-mail: info@centrumnarovinu.cz
Registrace v rejstříku obecně prospěšných společností vedených Městským
soudem v Praze, oddíl O, vložka 1304
Bankovní spojení: KB Praha 5, č. ú. 19-1460510217/0100;
český účet v EUR: KB 35-3076360217/100;
sbírkový účet: KB Praha 5, č. ú. 107-6829480277 / 0100.
Pro Slovensko: ČSOB Zvolen, č.ú. 4001055909/7500
IČO: 63109948, DIČ: CZ 63109948

PROJEKTY V ČESKÉ REPUBLICE
Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku
Projekt zprostředkovává přístup ke vzdělání nejchudším dětem v Keni, které zůstávají ve svém přirozeném prostředí. Od roku 2002 pomohl program již více než
4 000 dětem.
V roce 2016 studovalo: I. trimestr – 2 246 dětí, II. trimestr – 2 218 dětí, III. trimestr – 2 203 dětí.
Zdravotní péče v programu zdravotního pojištění byla zajištěna 919 dětem. Celkem se během roku řešilo přes 550 zdravotních případů.
Projekt by nemohl fungovat bez týmu dobrovolných koordinátorek a koordinátorů – 29 v České republice a 21 týmů v Keni.
Velmi ceněnou pomocí byly také 2 stážistky.
Dva adoptivní rodiče navštívili své podporované děti v Keni a do České republiky byla na návštěvu pozvána svým adoptivním rodičem 1 studentka.
Adoptivní rodiče realizovali 103 mimořádných plateb v celkové výši 351 276,– Kč. Tímto způsobem rodinám v Keni pomohli s dalšími rodinnými výdaji,
nejčastěji se přispívalo na školní výdaje, nákup jídla, na chod domácnosti a na rozjezd podnikání.

Projekt Afrika nevšedníma očima
Programy globálního rozvojového vzdělávání na školách
V 8 školách se uskutečnily projektové dny s rozvojovou tématikou a africkými workshopy.
Jednalo se převážně o nové školy, které nebyly zapojeny do žádného z našich programů. Cílem ze strany učitelů bylo informování studentů o rozvojové spolupráci v zemích Afriky, konkrétních projektech a možném zapojení.
Spolupráce s partnerskými školami
Ve třetím roce projektu partnerství bylo školám nabídnuto ke společnému zpracování téma Zdraví, Hudba a Doprava. Z důvodu omezených pracovních i finančních kapacit Centra Narovinu jsme byli nuceni v programu udělat několik změn. Komunikace nově probíhala přímo mezi školami, školy si stanovovaly často
svá vlastní témata, doprovodné aktivity i časový harmonogram. V roce 2016 bylo zapojeno do projektu celkem 11 škol z celé České republiky a 11 škol z Keni.
Aktivity pro veřejnost
Proběhlo 21 akcí (besedy s promítáním, informační a prodejní stánky, benefice, setkání s adoptivními rodiči) a uspořádáno bylo 5 fotografických výstav s cílem
informovat veřejnost o rozvojové problematice a najít nové podporovatele projektů v Keni i České republice.

Kurzy Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci s Afrikou
Proběhl 1 kurz pro nové dobrovolníky v Ostravě, kterého se zúčastnili 3 zájemci. Dobrovolníci se zapojili do koordinátorství projektu Adopce na dálku, do pomoci
s rozvojem projektu komunitního centra Ostrov Naděje, do propagace a administrativní výpomoci.
Tradičně byly uspořádány také 2 motivační a informační semináře pro koordinátory Centra Narovinu. Na květnovém víkendovém semináři a jednodenním
listopadovém setkání se sešlo celkem 48 lidí.

PROJEKTY V KENI
Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island
Ostrov Naděje v roce 2016 v číslech:
– zaměstnanců celkem: 47
– dětí v sirotčinci: 65
– volných míst v sirotčinci: 12
– dětí ve školce: 93
– dětí na základní škole: 272
– studentů na střední škole: 31
– celkově adoptovaných dětí za běžnou částku: 231
– celkově adoptovaných dětí za dvojnásobnou částku: 67
– registrovaných pacientů kliniky: 15 120
– narozených dětí: 68
– chovaných slepic na farmě: 197
– chovných rybníků na chov tilápií: 2
– chovných klecí na chov tilápií přímo ve Viktoriině jezeře: 6
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Aktuality v projektu za rok 2016:
Během celého roku úspěšně pokračovalo provozování všech oblastí komunitního centra – sirotčince, mateřské školky založené na metodě Montessori, 8-leté
základní školy s důrazem na výchovu k nenásilí, zdravotní kliniky, zemědělské farmy i řemeslných dílen na výrobu mastkových dekoračních předmětů.
Hlavním tématem v tomto komplexním rozvojovém projektu bylo v roce 2016 zahájení provozu střední internátní školy pro celkem 120 studentů a zároveň
pokračování v její další výstavbě:
• byla dokončena první fáze výstavby: 2 budovy dívčí ubytovny s 8 pokoji a sociálním zázemím, 2 budovy chlapecké ubytovny s 8 pokoji a sociálním zázemím,
1 budova školy se dvěma třídami a laboratoří na fyziku, chemii a biologii;
• v rámci přípravy na otevření střední školy proběhlo v lednu dvoutýdenní školení ředitele střední školy Philipa Odero Obuya z Keni v pražské Park Lane International School. Důraz byl kladen na přímou zkušenost s prožitkovými výukovými metodami a vedením školy;
• 22. 2. byla zahájena výuka prvního ročníku s 31 studenty a 6 učiteli;
• pokračovalo se s druhou fází stavby: výstavbou administrativního bloku se sborovnou a kancelářemi, další budovou se dvěma třídami a kabinety učitelů
a zbývajícími dvěma budovami chlapeckých i dívčích ubytoven.
Pro všechny učitele a výchovné pracovníky Ostrova Naděje byly zorganizovány celkem 2 metodické semináře:
• prvního z nich se zúčastnilo celkem 30 lidí. Seminář byl rozdělen na 3 části: část na téma filozofie humanistické školy a vize vzdělávací instituce s nenásilným
respektujícím přístupem (4 dny), praktická část s dětmi – celodenní hra pro děti ze sirotčince (1 den), praktická část výuky práce s počítači a s novým výukovým
softwarem věnovaným keňskou firmou CyberSchool (3 dny);
• díky partnerské mezinárodní škole Park Lane z Prahy se uskutečnil druhý seminář pro učitele Ostrova Naděje vedený 2 lektory z Anglie.
Byla zahájena výstavba nové kuchyně s jídelnou pro více než 500 strávníků Ostrova Naděje.
Byla zprovozněna počítačová učebna a knihovna s darovanými počítači a knihami ze sbírky uskutečněné v ČR.
Bylo vytvořeno nové dětské hřiště pro mateřskou školku a sirotčinec – nainstalovány nové houpačky, které věnovala firma TR Antoš.
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Díky fotografickému workshopu uskutečněnému v lednu na Ostrově Naděje se děti z 8. třídy základní školy zúčastnily s kolekcí 5 fotografií 44. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma „škola“ a získaly ocenění formou medaile.
Z prvního výdělku řemeslné dílny na opracování mastku se nakoupilo dalších 5 000 kusů hrubě opracovaného zboží a na pokračující výrobě pracovalo 8
vybraných žen z místní komunity. Po dokončení a odvozu zboží do ČR byly definitivně vybrány pouze 3 nejzručnější pracovnice, které budou nadále v družstvu
pracovat v roce 2017. Ostatní ženy, které se během uskutečněných workshopů práci naučily, budou vypomáhat formou brigád v případě větších objednávek.
V červenci Ostrov Naděje navštívil známý fotograf Jan Šibík se svojí partnerkou Danielou Matulovou a nafotili fotografie zachycující každodenní život v komunitním centru, ale i na ostrově Rusinga Island. Fotografie byly zpracovány do putovní výstavy, která je prodejní a výdělek přispívá na rozvoj centra.
V prosinci bylo komunitní centrum Ostrov Naděje po neuvěřitelných 7 letech čekání napojeno na elektrické vedení!
Pokroky v rozvoji Ostrova Naděje byly i v roce 2016 významně podpořeny z oficiální rozvojové pomoci Slovenské republiky v rámci 2 probíhajících projektů
SlovakAid:
V říjnu 2016 skončil dvouletý projekt „SAMRS/2014/KEN/01/04 - Stredná škola, kvalitné vzdelávanie a získavanie praktických zručností pre mladých na vidieku
na ostrove Rusinga“, jehož součástí bylo vybudování první části střední školy s internátem pro 60 studentů, zorganizován seminář pro učitele za účelem zvýšení
kvalifikace učitelů a zavedení inovativních metod výuky, založení farmy na chov ryb a dílny na opracování mastku pro zvýšení ekonomické a potravinové soběstačnosti komunitního centra.
V září 2017 skončí dvouletý projekt „SAMRS/2015/KEN/01/02 - Stredná škola II. časť a prevádzka zdravotného strediska na ostrove Rusinga“, jehož součástí
je kompletní dokončení střední školy se 4 třídami a internátem pro 120 studentů a zajištění poskytování zdravotní a preventivní péče v existujícím zdravotním
středisku se speciálním důrazem na děti, matky a pacienty HIV/AIDS,TBC pro přibližně 15 000 lidí (asi ½ obyvatelů ostrova Rusinga).

Voda pro Kauti
Rok 2016 nepřinesl žádné novinky. Monitorovaly se možnosti, jak zajistit co největší přínos projektu pro obyvatele Kauti do budoucnosti.
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FUNDRAISING A PROPAGACE
Byl realizován grant od České rozvojové agentury „Profesionalizace organizace v oblasti fundraising“. Noví dárci byli osloveni metodou corporate mailing –
obeslání firem informačními dopisy s pozvánkou na Férovou snídani s vůní Afriky. Celkem byla zorganizována 4 setkání v Praze. Organizace získala nové zdroje
od soukromých dárců, a to jak finanční, tak nefinanční. Příkladem finančního růstu je Férový obchůdek, který zaznamenal více než dvojnásobek objednávek.
V rámci nefinanční podpory šlo především o pomoc s propagací či poskytnutí prostor pro pořádané akce.
V květnu byla zorganizována tisková konference k projektu Ostrov Naděje za účasti Barbory Munzarové (herečka a adoptivní maminka v programu Adopce na
dálku), Radka Janaty z Park Lane International school (partnerská škola projektu) a Tomáše Kaštila z Inter Cars (sponzor projektu).
Naše projekty podpořila také Česká televize. 12. 5. podpořila benefici Divadla Semafor iVysíláním a v týdnu od 28. 11. do 4. 12. běžel na kanálech ČT spot
Centra Narovinu Darujme vzdělání. V rámci programu ČT podporuje charitu tak Česká televize odvysílala během jednoho týdne zdarma 35 spotů, které vidělo
2 575 217 diváků.
V květnu jsme se stali neziskovkou týdne na portálu pro komunitní financování neziskových organizací GIVT.
Podařilo se také vytvořit dva nové spoty propagující Ostrov Naděje v Keni.
Pravidelné posílání tiskových zpráv nám následně umožnilo prezentovat naši činnost a projekty v České televizi – v pořadech Sama doma a Studio 6, v rádiích
Český rozhlas Dvojka a Applaus a také v tištěných a online médiích.

DĚKUJEME
Velké poděkování patří všem, kteří nám pomáhají pomáhat a měnit konkrétní lidské osudy – všem dobrovolným koordinátorům, spolupracovníkům, stážistům,
dobrovolníkům, adoptivním rodičům, firemním i soukromým dárcům.
Vážíme si spolupráce s: Adventura, Parklane International School, Inter Cars, RIM, Trado Image, Miro Print, KB tiskárna, NEWTON Media, Fontana, I Love Africa,
Mezi světy, Europe Easy Energy, TR Antoš, FOTOPIXEL, For Dreams, Kavárna Muzeum, Art and Coffee, areál Vltavanů, Česká televize a iVysílání a s mnoha dalšími.

FINANČNÍ ZPRÁVA za rok 2016
Výnosy a náklady Centra Narovinu, o.p.s. za rok 2016
Příjmy 2016

tis. Kč

Výdaje 2016

tis. Kč

Prostředky za bezúplatná plnění

23 459

Platby do Keni

21 006

Tržby z prodeje - obchůdek

482

Provozní náklady

3 558

Přijatá dotace

370

Kurzové ztráty

2

Bankovní poplatky / Kurzové zisky

5

Bankovní poplatky

40

Přeúčtování služeb – energií

90

Přijaté platby za náhradu poštovného

20

Výdaje celkem

24 606

Ostatní výnosy - rozpuštění závazku z roku 2012 300
Příjmy celkem

24 726

Hospodářský výsledek

120

Přehled zaslaných prostředků do Keni na projekty v roce 2016
tis. Kč

tis. Kč

Platby na adopce

15 742

Platby na projekt Pošli to dál

17

Platby na administrativu v Keni

1 922

Platby na dary - extra platby

481

Platby na zdravotní pojištění

1 296

Platby pro partnerské školy

17

Platby na Ostrov Rusinga

506

Platby na kofinancování

1 025

Celkem

21 006

Složení provozních výdajů Centra Narovinu, o.p.s.
tis. Kč

tis. Kč

Spotřeba drobného materiálu

216

Účetní, právní služby

221

Energie

86

Inzerce

1

Prodané zboží

84

Telefon, internet

38

Cestovné

116

Ostatní služby

106

Drobné občerstvení

7

Mzdové náklady

2 380

Nájem

119

Správní poplatky

3

Poštovné

181

Celkem

3 558
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www.adopceafrika.cz

