Výroční zpráva 2021

Slovo úvodem
Vážení přátelé,
moc vám děkujeme za vaši podporu i během roku 2021.
Přestože ani v tomto roce nebylo možné organizovat většinu naplánovaných akcí, zvládli jsme udržet všechny projekty a celý rok uzavřít velmi dobře. Na začátku roku jsme dooslavili 18tiny adopce afrických dětí krásnými příběhy a na
konci roku jsme zase slavili 18tiny projektu Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni, kterému jsme věnovali 18 symbolických akcí a podpořili tak společně vzdělání a zdravotní péči dětí. Příběhy vás všech – adoptivních rodičů, sponzorů,
dobrovolníků, partnerských škol a příznivců – mluví i v této výroční zprávě za nás… Sami posuďte, zda se nám daří
naplňovat naše cíle a poslání.
Vaše Centrum Narovinu

O nás
Centrum Narovinu vzniklo v roce 1995. 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. Centrum Narovinu podporuje
kampaň Česko proti chudobě a cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Cíle
• Přispívat k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, zvyšovat veřejné povědomí o situaci v rozvojových
zemích a prevence diskriminace a rasismu.
• Přispívat ke zlepšení vzdělání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni.
• Přispívat k rozvoji dobrovolnické práce a k širšímu uplatnění dobrovolníků.

„Centrum Narovinu. Co jsou pro
jednoho pouhá dvě slova, pro druhého synonymum solidarity, lásky,
porozumění a přátelství. Projekt
adopce na dálku je jedna z lidsky
nejčistších pomocí, kterou může
člověk člověku z pohledu solidarity nabídnout. Právo na vzdělání
by mělo mít každé dítě bez ohledu
na barvu pleti, náboženské vyznání nebo sociální postavení. Bohužel
dosud tomu tak na naší planetě není a pro mnohé děti představuje vzdělání luxus, který si jejich rodiče nemohou dovolit. Každý konkrétní člověk, který z tohoto projektu vyjde se středním nebo i s vysokoškolským
vzděláním, se stává nadějí na lepší život celé rodiny, komunity, vesnice nebo i celé společnosti. Každý vzdělaný
člověk je nadějí na rychlejší odbourání přežitků, na lepší postavení žen ve společnosti, odstranění mýtů, strachu a tradic, které nemají ve 21. století místo. Každý vzdělaný člověk je nadějí, že nebudou na světě děti, které
zažijí hlad, neboť vzdělaný člověk častěji přebírá odpovědnost za svůj život a svou budoucnost. Budoucnost, se
kterou v prvopočátku pomohou lidé, již měli pouze to štěstí, že se narodili na bohatší straně zeměkoule. Jsem
ráda, že se najde v dnešní době stále hodně lidí, kterým není osud druhé polokoule lhostejný.
Motivací naší adopce v roce 2004, tehdy šestileté Preslyny Luyai Bwonya, bylo přání pokusit se změnit budoucnost jednomu konkrétnímu člověku a umožnit mu vyšší vzdělání. Vzdělání, kterého by jinak nemohl dosáhnout
kvůli nedostatku finančních prostředků v rodině. Dnes je Preslyne mladou, hezkou, ambiciózní dívkou s pokrokovými názory na postavení žen ve společnosti, na problematiku praktikování obřízky nebo nucených sňatků
nezletilých nevěst. Jako budoucí učitelka chce vzdělávat děti, které Keňu v budoucnu pozvednou na vyšší
úroveň. Svou příkladnou pílí dělá nám, adoptivním rodičům, velikou radost, neboť mohu-li citovat její vlastní
slova: „Vzdělání je klíčem k našemu životnímu úspěchu“. Pavla Pudilová

Naše projekty
Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku
• K chudobě vede často negramotnost a nízké vzdělání, dívky
často nedokončí ani základní stupeň vzdělání. Program proto od
roku 2002 zprostředkovává keňským dětem přístup ke vzdělání,
aniž by je vytrhoval z přirozeného
prostředí vlastní komunity.
• Adoptivní rodiče mohou dětem v rámci programu uhradit
i zdravotní pojištění, aby nemusely kvůli vysokým nákladům na
zdravotní péči, úrazům a běžným
onemocněním přerušovat školní
docházku.
• Adopce dálku je mnohem více
než pouhá ekonomická výpomoc,
neboť vytváří pouto solidarity,
porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými kulturami.

Projekt v roce 2021 v číslech:
• 1437 dětí studovalo v I. školním období, 1138 dětí ve II. školním období, 1408 dětí ve III. školním období a 1082 dětí
ve IV. školním období.
• I. trimestr bylo 137 dětí v mateřské školce, 520 dětí na základní škole,
323 studentů na střední škole a 457 studentů bylo na univerzitách či
vyšších odborných školách. Z celkového počtu adoptovaných dětí bylo
celkem 769 dívek a 668 chlapců.
• V rámci Klubu přátel adopce bylo podpořeno v I. školním období
34 dětí částkou 135 550,– Kč, ve II. období 38 dětí částkou 157 600,– Kč
+ 1280 EUR a ve III. období 57 děti částkou 173 600,– Kč + 1140 EUR
a v IV. období 28 dětí částkou 116 800,– Kč
• Program zdravotního pojištění zajistil zdravotní péči 776 dětem.
Řešilo se celkem 477 zdravotních případů, z toho bylo 24 hospitalizací.
V rámci programu děti procházejí preventivní prohlídkou.
• O realizaci projektu se stará 18 koordinátorů/rek v České republice,
1 koordinátor na Slovensku a 17 týmů v Keni.
• Za celý rok bylo uzavřeno 135 nových adopcí na dálku.
• 2 adoptivní rodiče navštívili své podporované děti v Keni.
• Adoptivní rodiče poslali 253 mimořádných plateb v celkové výši
629 383,– Kč a 5244 EUR, keňským rodinám tak přispěli na další rodinné
výdaje – jednalo se zejména o pomoc v nouzi, nákup potravin, hrazení
dalších školních výdajů, očkování, nákup notebooků pro studenty
vyšších a vysokých škol, nákup jízdních kol, opravu domu atd.

„Dianu jsem adoptoval v prosinci 2010, v roce 2011 nastoupila na střední školu.
V roce 2015 jsem se fyzicky seznámil s Dianou a její rodinou během cesty do
Keni. Jelikož byla v internátní katolické dívčí škole, pustili ji pouze na víkend
a moje návštěva trvala pouhých 5 hodin. Do smrti si budu pamatovat, jak vřele
mě přijali všichni členové rodiny a jak byli vděčni, že podporuji ve vzdělání jejich
dceru a sestru. Další významný časový úsek desetileté adopce Diany byla její
návštěva u nás v Praze v roce 2016, přijela na jeden měsíc v létě. Přijali jsme ji
jako naši vlastní dceru. Poznala celou naši rodinu a navštívila několik turisticky
zajímavých míst v Praze i mimo Prahu. Navštívila také africký festival v ZOO
Dvůr Králové a pomáhala na stánku Centra Narovinu. Tam si v rámci pobytu
vyzkoušela v kempu spaní ve stanu a seznámila se s dalšími lidmi z organizace.
Poslední rok studia Diany se poněkud zkomplikoval, ale nakonec všechno dobře
dopadlo a Diana šťastně promovala, a dokonce má již nabídku na práci. A já,
její adoptivní otec, jsem také nad míru šťastný, že jsem ji dovedl do cíle. I nadále zůstaneme ve styku a Diana
může i stále počítat s mojí pomocí v případě nouze, i nadále zůstane mojí milovanou adoptivní dcerou. A budu
sledovat její kroky v životě, dokud budu naživu.“ Ljuben Nunev
„Naděje a láska je to, co jsem našla v reálném životě a nikdy bych si nepomyslela, že budu moci zajít až takto
daleko, co se týká možností vzdělání. Zdá se mi, že se mi vyplnily mé sny. Jsem ti, Ljubene, tolik vděčná za
tvou podporu, je úžasné, že někteří lidé jsou tak nesobečtí a stávají se inspirací ostatním. Každý den jsem tolik
vděčná za laskavost, soucit a štědrost, kterou jsi prokázal mně a lidem, jako jsem já. Protože ti záleží na tom,
že mnoho rodin může mít světlejší budoucnost. Lidé jako ty dělají náš svět lepším místem pro život a tím, že se
rozhodnete věnovat příležitosti, skutečně přispíváte k důstojnému řešení chudoby. DĚKUJI.“ Diana
„Nejprve nám posílal roztomilé obrázky ze svého života a dopisy za něj psal koordinátor z Keni. Od první třídy se učil anglicky a začal psát první dopisy. Rikiho angličtina byla stále lepší a lepší a my si na základě jeho
dopisů mohli skládat obrázek o nelehkém životě jeho rodiny a o aktuální situaci v Keni. O to víc jsme byli rádi,

že jsme mohli Rikiho podporovat i mimo pravidelné platby. Za
hodně důležitou považuji možnost zdravotního připojištění, které Rikimu opakovaně pomohlo, když onemocněl malárií. Nyní
velice úspěšně studuje na Kenyatta University v hlavním městě
Nairobi na Fakultě veřejného zdraví. Hraje aktivně fotbal, je velkým fanouškem Arsenalu, zajímá se o módu a těší se, až nastoupí
do práce po absolvování univerzity. Jsme moc rádi, že jsme mohli být u toho, jak z malého černošského kloučka s velikýma očima
vyrostl úspěšný, inteligentní, zodpovědný a pohledný mladý muž.
Rikimu přeji z celého srdce, aby byl v životě spokojený a zůstala
mu jeho schopnost radovat se ze zdánlivých maličkostí.“ Jitka
Švíglerová
„Návštěvník Základní školy ve Volarech si ve vstupních prostorách budovy nemůže nevšimnout velkého barevného panelu
s mapou Keni a fotografií drobného černošského chlapce s dopisem v ruce. A patrně každý žáček by byl schopen neinformovaného návštěvníka poučit, že tenhle kluk se jmenuje Peter a naše
škola mu hradí náklady na studia tím, že každý rok pořádá vánoční trhy, jejichž výtěžek putuje na adopci do Afriky. Od června 2007 už uplynulo dost času, volarskou školu vyšlo od té doby
téměř čtrnáct ročníků a Peter vyrostl v šestadvacetiletého mladého muže. Ukončil střední školu a studuje na Thika Institute
of Business Studies obor logistika dopravy. Radost jsme se mu
snažili udělat fotografiemi, zařídili koupi jízdního kola, poslali
tričko s emblémem jeho oblíbeného fotbalového klubu Chelsea
a přibalili opatrně i dva míče. Na vyšší odborné škole jsme se

rozhodli podpořit jej ve studiu koupí notebooku. Poté
nám psal o svých podnikatelských záměrech a v tu
chvíli začalo být jasné, že tentokrát naše pomoc musí
směřovat do praktických sfér. Petr měl jasné plány
a my jsme se bez velkého váhání rozhodli pro mimořádný finanční dar. Díky výborné spolupráci s Centrem Narovinu jsme se za pár měsíců mohli spolu s Peterem radovat z domu, který pro svou rodinu na břehu
jezera postavil za pouhých 20 000 Kč.
Peter se má tu a tam možnost připojit k internetu,
můžeme tedy otisknout poslední mailovou zprávu
z 26. 3. 2021:„Rok byl sice těžký, ale snažíme se ze
všech sil vydělávat na živobytí z toho mála, co máme,
podmínky se zatím nezměnily a navíc jsme měli více
případů úmrtí, zejména v mé domovské oblasti, přátelé a příbuzní zemřeli a stále umírají. Život je teď drsnější než obvykle. Chtěl bych poslat pozdravy všem
studentům ve škole a dát jim vědět, že na ně pořád
myslím a mám je tak moc rád. Přijměte také pozdravy
od mé rodiny a přátel, přejeme vám vše nejlepší ve
všem, co děláte, a ať vám Bůh vždy žehná. Všechny
vás miluji.“
Co dodat? Příběh, který jsme začali díky Centru Narovinu psát v červnu 2007, je stále živý, silný a aktuální.“ Mgr. Jana Fistrová, ZŠ Volary

Na začátku roku 2021 pokračovaly oslavy 18tin Adopce
afrických dětí krásnými příběhy…
„Milé Centrum Narovinu, obdivuhodná Dano a Simono,
obětaví dobrovolníci, Vy všichni, kdo se podílíte… přeji Vám
všem, aby Vás Vaše nekonečné nasazení a potřeba páchat
dobro a pomáhat neopouštěly. Nechť i nadále díky Vašim
nápadům a neutuchajícímu úsilí mají šanci na lepší život se
vzděláním další keňské děti. Svojí energií pomáháte otočit
k lepšímu a nasměrovat i celospolečenské povědomí o tom,
co vše může jednotlivci přinést, když nemyslí jenom na sebe
a zapojí se. Ať Vás síly neopouštějí a provází Vás radost
všech dětí, které díky Vám dostaly šanci na lepší život. Všem
adoptivním rodičům patří poděkování a přání všeho dobrého. Jsem šťastná, že jsem a mohu i nadále být součástí
tak smysluplného, úspěšného projektu. Happy birthday!“
Bára Munzarová, herečka
„Když jsem přemýšlela o projektech, které bych mohla podpořit, věděla jsem, že bych chtěla pomáhat napřímo konkrétnímu člověku. Proto jsem si vybrala Adopci na dálku, kde vím přesně, kam jdou peníze, a líbí se
mi, jakým způsobem je projekt dělaný. Už třetím rokem podporuji Sheldona a připadám si u toho trochu jako
maminka, protože vím, že na mě někdo myslí z jiné části světa, a já na něho myslím odtud a přeji mu to nejlepší. Věřím, že mu to pomáhá, a je to to nejmenší, co mohu udělat. Kéž by to udělali všichni a svět by byl asi
krásnější. I když se jedná o finanční podporu na dálku, doufám, že jednou toho svého chlapečka budu moct
vidět naživo a obejmout ho. Moc děkuju, že můžu takto pomáhat a mít dítko, i když jsem zatím sama bezdětná.“
Anna Julie Slováčková, zpěvačka

„Jsem vděčná za to, že mohu být součástí teamu, který předává naději. Krásné poselství, které vypovídá o jednotě a našem vzájemném propojení… A mohu-li jen trochu pomoci, je to pro mne naprosto přirozené a samozřejmé.“ Marcela Březinová, zpěvačka
„Bavilo mě dopisovat si s někým, kdo tvoří součást naší rodiny, a nezáleželo na tom,
že má jinou barvu pleti, mluví cizím jazykem a žije v naprosto odlišné zemi. Dozvěděly
jsme se o sobě navzájem i o životech v našich zemích spoustu věcí, i takových, o kterých
jsem ani z hodin zeměpisu neměla tušení. Myslím si, že adopce na dálku byla prospěšná pro obě strany. Maureen vystudovala základní, střední i vysokou školu, ke kterým
by bez finanční podpory, bohužel stejně jako většina jejích vrstevníků, neměla přístup.
A nás doteď u srdce hřeje pocit, že naše rodina pomohla holčičce z chudší rodiny splnit si její sny a vykročit směrem k úspěšnému životu.“ Zuzka Augustová, „adoptivní
sestra“, 18 let
„Ačkoliv moje adopce končí, nejsem smutná. Jsem naopak velmi šťastná, že jsem získala znalosti, které mi pomohou v dalším životě. Domluvím se plynně anglicky, zanedlouho obdržím vysokoškolský diplom. Jsem šťastná, že díky svým vědomostem mám nyní šanci dělat spoustu věcí. Mohu rozjet vlastní byznys, mohu učit, mohu
hlásit zprávy v televizi či rádiu, mohu psát scénáře, mohu překládat, mohu zastupovat různé lidi, komunikovat
jejich jménem, protože mám odvahu. Chci vám ze srdce poděkovat za všechno, co jste pro mě během těch let
udělali. Bylo toho tolik, že se nedá vyjmenovat vše, a navíc slova samotná nedokáží vyjádřit, jak hluboce jsem
vám za všechno vděčná.“ Maureen
„Wiclifa jsme sledovali od malého chlapce, z kterého vyrostl hezký mladý muž s vysokoškolským vzděláním.
Často se zmiňoval, že by chtěl dělat něco, aby při tom pomáhal druhým. Věřím, že se mu to podaří. Děkujeme
mu za to, že jsme s ním mohli sdílet radost i starost, děkujeme mu, že jsme tu pro něho mohli být, že tu byl s námi
i přes vzdálenost mezi oběma kontinenty. Děkujeme i Centru Narovinu za jejich pomoc, která je smysluplná
a prospěšná pro postupné srovnávání rozdílů mezi lidmi.“ Milada Balcarová s manželem.

Komunitní centrum Ostrov
Naděje na Rusinga Island
v Keni
• Od roku 2003 vytváříme s místní komunitou trvale
udržitelné centrum, které poskytuje kvalitní vzdělávání s respektujícím, nenásilným přístupem a také
základní lékařskou péči.
• Ostrov Naděje přináší příklad, jak zlepšovat životní podmínky využíváním udržitelných technologií
a vzájemnou spoluprací a solidaritou.
• Firemní partneři mohou projekt podpořit v rámci
kampaně Adoptuj učitele, jejímž cílem je podpořit
učitele a tím také kvalitní a stabilní vzdělání dětí.
• Do projektu pravidelně míří studenti a dobrovolníci
na stáže a výpomoc. Od roku 2021 spolupracujeme
s Ostravskou univerzitou, která finančně podporuje
stáže svých studentů v rámci univerzitního programu OU Aid.
• Na konci roku 2021 jsme slavili 18tiny projektu
Ostrov Naděje 18symbolickými akcemi, a podpořili
tak společně vzdělání a zdravotní péči dětí.

Projekt v roce 2021 v číslech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaměstnanců celkem: 61
Dětí v sirotčinci: 95 (47 chlapců a 48 dívek)
Dětí v Montessori školce: 55 chlapců a 62 dívek
Dětí na základní škole: 209 chlapců a 210 dívek
Studentů na střední škole: 64 chlapců a 65 dívek
V nové IT učebně je studentům k dispozici počítačů: 50
Registrovaných pacientů kliniky celkem: 23 824
Nově registrovaných pacientů kliniky za rok 2021: 1 945
Hospitalizovaných pacientů na klinice: 248
Pacientů s HIV v aktivní léčbě: 657
Nově HIV diagnostikovaných pacientů: 57
Nově diagnostikovaných pacientů na tuberkulózu: 13
Nově registrovaných těhotných žen do předporodní ambulance: 113
Narozených dětí: 96
Matky a ženy přicházející do poradny plánovaného rodičovství: 257
Provedených očkování: 736
Chovných rybníků na chov tilápií: 3
Chovných klecí na chov tilápií přímo ve Viktoriině jezeře: 16
Prodaných ryb: 28 244 ks
Uspořádané semináře pro studenty a učitele: 6
Sbírky knih, sportovních potřeb a výukových pomůcek z České republiky: 1
Počet studentů pomáhajících v projektu v rámci stáží a dobrovolnických pobytů: 10
18 symbolických akcí v rámci oslav 18tin projektu podpořilo projekt částkou: 199 079,– Kč

„Celý měsíc září žila naše škola projektem „Jambo Afrika“, který jsme připravovali ve spolupráci s organizací
Centrum Narovinu. V přípravné fázi se
děti učily písničku Jambo Kenya, vyráběly učební pomůcky a návrhy plakátů
na Africké setkání žáků, učitelů a rodičů. Na začátku měsíce jsme v naší škole
pověsili keňskou vlajku a výstavu fotek
z Keni, ze které jsme se těšili celé září.
V týdnu od 20. 9. do 24. 9. jsme Afrikou
žili velmi intenzivně, v jednotlivých třídách probíhaly africké workshopy pod
vedením Centra Narovinu, ve všech
předmětech byla zahrnuta africká tématika. A zlatým hřebem týdne bylo
páteční online propojení jednotlivých
tříd druhého stupně s africkými dětmi
na Rusinga Island. Online propojení
bylo zahrnuto i do programu závěrečného Afrického setkání. Na tomto setkání naše děti zazpívaly svým africkým kamarádům písničku a povídaly si
s nimi na různá témata. Otázky nebraly
konce. Nikomu se nechtělo domů. V posledním zářijovém týdnu stále visela

v prostorách školy keňská vlajka a ráno školou zněly africké rytmy. Naši žáci dokončili výrobu učebních pomůcek, které byly předány Centru Narovinu. Největší radost máme všichni z africké holčičky Evaline, kterou
se nám díky dobrovolným příspěvkům rodičů podařilo adoptovat. Co říci závěrem? Projekt byl krásný, spolupráce s Centrem Narovinu perfektní a zpětná vazba žáků, učitelů i rodičů velmi pozitivní. Moc děkujeme všem
z Centra Narovinu a koordinátorům v Keni, má to smysl!“ Gabriela Šmerdová, Victoria School
„Od začátku května do poloviny července 2021 jsem měla možnost pobývat a pracovat na zdravotní klinice
Humanist Health Care Centre na Rusinga Island v Keni. Mojí původní vizí bylo, že budu na klinice hlavně
očkovat, seznamovat se s tropickými nákazami a případně vypomáhat s dalšími úkony. Ve skutečnosti jsem
tam dělala úplně všechno, včetně úkonů, které bych jako epidemioložka u nás provádět nemohla. Příkladem budiž například porody, ze kterých jsem z počátku měla velký respekt, ale „můj“ první porod proběhl hladce a ten nával různorodých emocí jsem si ihned zamilovala.“
Petra Macounová, studentka Ostravské univerzity
„V sirotčinci jsme začínaly s 68 dětmi a končily s 94 dětmi – jejich
počet po prázdninách vzrostl. Velmi nás překvapilo chování dětí v sirotčinci. Starší pomáhají mladším, neviděly jsme okamžik, kdy by se
někdo někomu smál, někdo byl ponižován nebo zůstal mimo kolektiv.
Každý den si děti po sobě uklízely, servírovaly snídaně, obědy i večeře
a vždy se vším pomohly. V sirotčinci panovala především dobrá nálada. Pro děti jsme připravovaly hlavně výtvarné a taneční aktivity, které si děti velmi užívají. Jsme opravdu velice rády za to, že jsme mohly
být součástí tohoto projektu. Odvážíme si s sebou z ostrova krásné
a silné vzpomínky. Děti nám za tu dobu přirostly k srdíčku a nebylo vůbec snadné je opustit. Centru Narovinu i Ostravské univerzitě moc děkujeme za tuto možnost, bylo to pro nás velmi přínosné.“
Pavlína a Bára, studentky Ostravské univerzity

Program Afrika nevšedníma očima
Osvětovými aktivitami pomáháme zmírňovat rostoucí obavy z imigrace a s nimi spojené tendence k dezinformacím,
netoleranci a xenofobii. Dobrými příklady z praxe a zkušenostmi z projektů přispíváme k bourání stereotypů.
• Pořádáme programy globálního rozvojového vzdělávání na školách, zprostředkováváme spolupráci mezi keňskými
a českými školami a pro nejširší veřejnost organizujeme osvětové akce.

Projekt v roce 2021 v číslech:
• Proběhly 4 osvětové akce s rozvojovou
tematikou ve školách. A 2 osvětové akce
pro školy byly online.
• 7 partnerských škol z celé České
republiky podpořilo vzdělání dětí
v Keni tradičními vánočními trhy,
výrobou školních pomůcek, vzájemnou
komunikací a sdílením témat, dopisů
a fotografií atd.
• Uspořádalo se 15 osvětových akcí –
besedy s promítáním, informační
a prodejní stánky a benefiční akce.
4 propagační akce se uskutečnily online.
• Proběhla 1 fotografická výstava v České
republice.

„Prezentace pro všechny naše žáky proběhla ve třech on-line konferencích v době
distančního studia naší školy v květnu 2021. Studenti byli seznámeni s organizací
Centrum Narovinu, jeho historií a současnou podobou. Dozvěděli se, jak se žije
ve městech a na vesnicích, jak vypadá školní rok v Keni a též školní rok v době
covidové, jaké se učí předměty a jazyky. Bylo jim představeno centrum na Ostrově
Naděje a naznačena jeho filosofie v tvůrčím duchu pedagogiky Montessori. Třídy,
které mají adoptované naše čtyři děti, mohly též zhlédnout jejich fotografie od
nástupu do školy až do současnosti a též fotografie a popis míst, kde žijí. On-line
prezentace byla doplněna o videa a o zajímavý kvíz „Na co svět má a nemá“, který
možná mnohé z nás překvapil. Seminářem nás provázela paní Simona Heřtusová.
Její laskavé podání zapůsobilo na mnoho dalších studentů, kteří se po absolvování prezentace rozhodli stát
adoptivním rodičem našeho uvolněného Ronnyho, kterému právě odešel maturitní ročník. Studenti by do budoucna moc stáli o další navazující seminář. Přestože jsme vše absolvovali on-line, tak dle vynikajícího hodnocení byli studentů uneseni! Moc děkujeme!“ Lenka Kopečková, Gymnázium Třeboň
„Projekt se nám velmi líbil, za mě to byl nejlepší projekt tohoto roku. Jsme rádi, že jsme mohli přispět nádhernou částkou nákupem zboží Férového obchůdku, který přispívá Ostrovu Naděje.“ Eliška Sosnová, ZŠ Jeřice
„Účast Centra Narovinu na naší Zahradní slavnosti se stala díky paní Simoně Heřtusové její nedílnou součástí. Centrum je dnes součástí školy v tom smyslu, že se snažíme najít možnosti, jak uskutečnit výuku v Keni
a podporu tamní společnosti. Spolupráci vnímám pozitivně i v tom, jak se podvědomě dostává do myšlení dětí,
že finanční pomoc je nedílnou součástí výchovy k životu. S dospělými má Simona během slavnosti možnost
navázat jiný rozměr komunikace i prostřednictvím ochutnávky kávy a čaje. Děti si nejvíce užijí nákup ve Férovém obchůdku nebo výrobu náramku. Ve výukovém programu Centra zase děti poznají jiný život ve škole
na odvrácené straně polokoule. Skupina našich rodičů hradí školné jedné dívence ze 4. ročníku v Keni. „Klub
komunikace v angličtině“ tedy bude mít využití v maximální míře.;-). Přeji všem, kdo se snaží pomáhat druhým,
hodně štěstí a držím pěsti!“ Mgr. Dagmar Marková, ZŠ Stolany

Dobrovolníci pro rozvoj
• Dobrovolnictví přináší do společnosti významnou hodnotu, proto organizujeme semináře pro dobrovolníky a přispíváme k rozvoji dobrovolnické práce a k širšímu uplatnění dobrovolníků.
• Naše projekty jsou z velké části založeny na dobrovolnické pomoci – dobrovolníci zajišťují drobné administrativní
činnosti v rámci programu Adopce na dálku, konkrétní aktivity pro komunitní centrum Ostrov Naděje v Keni a také
pomáhají realizovat osvětové a prodejní akce a putovní výstavy po celé České republice.

Projekt v roce 2021
v číslech:
• V důsledku nouzových
opatření proběhl jen
1 online seminář pro nové
dobrovolníky, kterého se
zúčastnilo 14 zájemců.
• Proběhly 2 tradiční
motivační a informační
semináře pro koordinátory
Centra Narovinu:
červnového víkendového
se zúčastnilo 14 lidí
a jednodenního říjnového
15 lidí.

„Dobrý den, jmenuji se Stanislav Švaček a pocházím z malebné vísky ve Středočeském kraji. V životě mě
naplňuje vše to, co souvisí s dobrovolnictvím a pomocí druhým. I proto jsem v září roku 2015 začal spolupracovat s Centrem Narovinu. Nejprve jako adoptivní rodič jednoho z afrických dětí a od podzimu roku 2020 v roli
dobrovolného koordinátora adopcí. Za příležitost být součástí přátelského kolektivu Centra Narovinu jsem
vděčný. Beru to jako jedinečnou možnost vedoucí k seberozvoji a všem, kdo by měli zájem si to zkusit, tuto
zkušenost vřele doporučuji.“
„Jmenuji se Lucie Hamáčková a pocházím z Prahy. S Centrem Narovinu spolupracuji přibližně dva roky
jako dobrovolný koordinátor a jsem také adoptivním rodičem krásné keňské dívky Cynthie. V práci přicházím
do styku s pacienty s nejrůznějšími chorobami a jedním z nejlepších pocitů je, když se k nám pacienti vrací
vyléčení a s úsměvem. Proto také velice oceňuji možnost poskytnout své adoptivní dceři nejen vzdělání, ale
i zdravotní pojištění, protože si myslím, že ke zdravotní péči by měli mít přístup lidé po celém světě bez ohledu
na věk a finanční situaci.“
„Jmenuji se Pavla Brixí a pocházím z Velvar. S Centrem Narovinu jsem začala před třemi lety spolupracovat
nejprve jako adoptivní rodič malého chlapečka Kevina, poté jsem občas překládala různé texty a nakonec začala pracovat jako dobrovolný koordinátor. V profesním životě učím na ZŠ Velvary angličtinu a němčinu, ale
už jako dítě jsem chtěla učit v Africe, proto když jsem kdysi četla v časopise o Centru Narovinu, říkala jsem si,
že by to mohl být první krok ke splnění mého snu „navázat kontakt“ s Afrikou.“
„Moje meno je Juraj Sasko a s manželkou sme si niekoľko rokov dozadu adoptovali dcérku Jescu cez Centrum Narovinu a nakoľko sa mi páčil prístup organizácie aj jej fungovanie, rozhodol som sa v roku 2020 priložiť ruku k dielu a stať sa
dobrovoľným koordinátorom adopcií. Ako dobrovoľný koordinátor som si zobral
za cieľ robiť osvetu adopciám na diaľku na Slovensku. Vďaka sociálnym sieťam
sa snažím neustále vyhľadávať nových adoptívnych rodičov. Samozrejme súčasťou mojej agendy je aj starostlivosť o existujúcich adoptívnych rodičov.“

Obchůdek provozovaný v duchu fair trade
• Výrobky s příběhem jsou nakoupeny do Férového obchůdku přímo v Keni a dovezeny do našeho e-shopu, tzn. bez
prostředníků.
• Součástí nabídky jsou také dárkové certifikáty „Pošli to dál“ a další drobné předměty vyrobené v České republice.
• 100 % výdělku směřuje zpět do projektu Ostrov Naděje v Keni a pomáhá ho dlouhodobě rozvíjet.

Projekt v roce 2021 v číslech:
• Zisk z obchůdku ve výši 231 324,– Kč a prodej
dárkových certifikátů ve výši 7 380,– Kč
podpořil provoz střední školy a kliniky
Ostrova Naděje.
• Celkem se prodalo 3 047 ks zboží v celkové
hodnotě 320 301,– Kč a 33 ks dárkových
certifikátů.
• Nejvíce se prodalo mastkových zvířátek –
1007 ks hrochů a slonů Velký zájem byl také
o náramky, které vyráběly děti v Ostrově
naděje, prodalo se jich 65 ks. Chutnal
i keňský čaj a káva – prodalo se 35 kg čaje
a 88 kg kávy.
• Přes e-shop se odeslalo 121 objednávek.
• Na akcích se prodalo zboží v hodnotě
178 000,– Kč.

„Dobrý den, děkuji za zprávu. Sloníci budou pro mamku, sbírá je
z různých koutů světa a misky pro nás s partnerkou. Letos jsme si
adoptovali na dálku malou holčičku, tak pokud jdou peníze na vzdělání
a zdraví, je to vždy správná investice. Mějte krásný den.“ Jakub
„V červnu jsme se vydali do Afriky, i když jen virtuálně. Afrika byla
naším objektem poznávání už nějakou dobu, proto nám připadalo smysluplné zakončit tento projekt nějakým skutečným činem a prožitkem,
který v dětech vzbudí empatii a zájem o okolní svět. Tak vznikla spolupráce se Simonou Heřtusovou z Centra Narovinu a projektový den
„Jak se žije v Africe“ byl na světě. Paní Simona dětem vyprávěla o životě tamních obyvatel i dětí pobývajících v komunitním centru Ostrov
Naděje. Během vyprávění děti sledovaly velké autentické fotografie.
Dozvěděly se, jak se žije lidem, a hlavně dětem, v Keni, co si oblékají, s čím si hrají, jak vypadá školka, co jedí
atd. Děti vyslechly pohádku „Jezero čarodějů“. Z obrázků k pohádce sestavily domino. Zatančili jsme si na africkou píseň „Jambo“, která se dětem tolik líbila, že ji chtějí pouštět stále. Potom si vybarvily masky afrických
kmenů a zvířat, nebo zdobily šaty podle tradičních vzorů. Všichni jsme si vyzkoušeli oděvy některých kmenů
a jako správní domorodci jsme na hlavě nosili náklad. Na závěr naše děti volily pomoc pro děti v komunitním centru. Po dlouhém rozhodování a konečném hlasování vybraly moskytiéru, lékařskou péči a jídlo, které
zvítězilo nad taškou do školy. Za toto velkorysé gesto dostaly na památku slona vyrobeného z mastku v Keni.
Během projektového dne si každý, kdo navštívil Férový obchůdek na zahradě mateřské školy, mohl zakoupit
nějaký africký výrobek nebo výborný černý čaj a kávu arabika nejvyšší kvality. Po ochutnávce mnozí neodolali. A prodaly se i další vystavené suvenýry, které nám připomínají jedinečnost tohoto vzdáleného kontinentu
a jsou vzpomínkou na náš vydařený, pestrý a příjemně prožitý projektový den. Celý výdělek z prodeje ve výši
přes 7 tisíc korun putoval na podporu komunitního centra Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni.“ Jitka
Dušková, MŠ Jeřice

Fundraising a propagace
• Individuální dárcovství
Vybudovali jsme širokou základnu podporovatelů, kteří dlouhodobě a pravidelně podporují především vzdělání dětí
v programu Adopce na dálku.
• Firemní partnerství pro rozvoj a společenskou zodpovědnost
Rozvíjíme firemní partnerství na podporu projektu Ostrova Naděje v Keni.
• Spolupráce s dalšími subjekty
S dalšími 4 projekty jsme se od ledna do konce března zúčastnili druhé části Akcelerátoru Cen SDGs. Každému projektu byl přidělen osobní mentor, který projekt provázel po celou dobu akcelerace. Kromě setkání s mentorem jsme
využili také konzultace s experty z Impact Hub na téma marketing a fundraising. Získaný příspěvek ve výši 25 000,– Kč
jsme se rozhodli využít na modernizaci našich webových stránek.
Náš program Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku se umístil mezi semifinálovými projekty Cen SDGs.
Celkem se přihlásilo 238 projektů.
Projekt GIVT (portál pro komunitní financování neziskových organizací) přispěl v roce 2021 Ostrovu Naděje částkou
ve výši 1700,– Kč.
Dárcovské sms Fóra Dárců přispěly na podporu vzdělání dětí částkou 10175,– Kč.
• Média
Ohlasy v tištěných i online médiích byly zpracovány do ročního monitoringu médií. Za velkou podporu děkujeme
především České televizi, od 17. do 30. 5. byl na kanálech ČT zdarma vysílán spot Mění adopce na dálku opravdu jejich
životy? Zeptej se Charlese!

Mají plnou náruč lásky
Pestrý svět | 02. 06. 2021 | Rubrika: Známí zblízka | Strana: 14
BÁRA MUNZAROVÁ Finanční zabezpečení
Je to patnáct let, co se Bára Munzarová (49) stala na dálku matkou afrického klučiny. „S každým dopisem od mého adoptovaného chlapce, který prosperuje, roste,
je zdravý a tím pádem může zažívat trochu toho běžného životního štěstí, s každým
jeho děkovným řádkem se mi po celé duši vždy rozleje dobrý pocit a plně jasné
přesvědčení, že alespoň malinko pomoci může každý z nás,“ hlásá herečka.
Loučení s prázdninami organizuje brněnská zoo v africkém stylu
Právo | 28. 08. 2021 | Rubrika: Z regionů | Strana: 14 | Autor: (mh)
Tečku za Africkým létem v Zoo Brno udělá dnes tradiční Den adoptivních rodičů. Letošní poděkování všem
příznivcům a sponzorům se ponese v africkém duchu a program bude z velké části přístupný i pro běžné návštěvníky. Těšit se mohou nejen na africkou hudbu, tanec a workshopy pro děti, ale i na komentovaná krmení
afrických zvířat a virtuální realitu.
Jak doplnila mluvčí zahrady Monika Brindzáková, součástí sobotní nabídky budou také stánky neziskových
organizací působících v afrických zemích. Hostem bude i stánek Centra Narovinu, kde proběhnou workshopy
s africkou tematikou. Rodiče i děti si mohou vyzkoušet typické africké oblečení, nošení věcí na hlavě a vázání
miminek. K dispozici budou také dárečky s příběhem Férového obchůdku původem z Keni, jehož výdělek putuje
do projektu Ostrov Naděje na Rusinga Island. Ke koupi budou keňské šperky, věci z mastku a dřeva, dárkové
certifikáty nebo sloníci pro štěstí.

Děkujeme
Děkujeme všem firemním i soukromým dárcům, adoptivním rodičům, dobrovolníkům, stážistům i spolupracovníkům za velkou podporu, kterou věnují rozvojovým projektům.
V roce 2021 to byli například: DHL Express, Dino Schools of Prague, Fair Bio, I Love Mama, Kawak, KB tiskárna, Knižní
klub, Městská knihovna v Praze, Mezi světy, Miro Print, Mony’s design, Národní kulturní památka Vyšehrad, Newton
Media, OpenWise Solutions, Trado Image a mnoho dalších.

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
Zakladatelky
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, fundraising
Hana Jodasová – administrativní zajištění projektu
Adopce afrických dětí

Zdeněk Mocek – administrativní zajištění projektu
Adopce afrických dětí
Monika Hubičková – administrativní zajištění projektu Adopce afrických dětí
V keňském Nairobi funguje partnerská kancelář Centra
Narovinu s pěti místními zaměstnanci.
Centrum Narovinu, o.p.s.
Adresa: Oldřichova 21, 128 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, IČO: 63109948, DIČ: CZ 63109948
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

Finanční zpráva za rok 2021
Výnosy a náklady Centra Narovinu
Příjmy 2021

tis. Kč

Výdaje 2021

tis. Kč

Prostředky za bezúplatná plnění

17 257

Platby do Keni

14 628

Tržby z prodeje - obchůdek

320

Provozní náklady

2 972

Bankovní poplatky - kurzové zisky

-

Kurzové ztráty

226

Přeúčtování služeb - energií

72

Bankovní poplatky

18

Ostatní výnosy

2

Přijaté platby za náhradu poštovného

12

Dotace Antivirus

182

Příjmy celkem

17 845

Výdaje celkem

17 844

Hospodářský výsledek

1

Přehled zaslaných prostředků do Keni na projekty
tis. Kč

tis. Kč

Platby na adopce

11 554

Platby na projekt Pošli to dál

7

Platby na administrativu v Keni

842

Platby na dary - extra platby

583

Platby na zdravotní pojištění

873

Platby ostatní

10

Platby na Ostrov Rusinga

759

Celkem

14 628

Složení provozních výdajů Centra Narovinu
tis. Kč

tis. Kč

Spotřeba drobného materiálu

35

Účetní, právní činnosti

231

Energie

60

Inzerce, grafika

72

Prodané zboží

58

Telefon, internet

31

Cestovné

23

Mzdové náklady

2 001

Drobné občerstvení

-

Ostatní služby

227

Nájem

120

Poštovné

114

Celkem

2 972

www.adopceafrika.cz

