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Výroční zpráva občanského sdružení
Centrum Narovinu za rok 2012
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PŘEDSTAVENÍ CENTRA NAROVINU
Úvodní slovo Centra Narovinu
Rok 2012 byl pro Centrum Narovinu ve znamení organizačních změn.
V prosinci skončil tříletý projekt „Výchovou k jednotě a partnerství lidí
na celém světě“, který byl podpořen Evropskou komisí. Tým organizace byl oslaben o dva zaměstnance, kteří projekt zastřešovali, a s tímto
ukončením vyvstala spousta otázek týkající se dalšího pokračování
projektu – směřování globálního rozvojového vzdělávání, organizace
osvětových akcí pro nejširší veřejnost a kurzů pro dobrovolníky, programu partnerství mezi českými a keňskými školami... Tyto aktivity
jsme zhodnotili jako velmi přínosné, a proto touto cestou budeme pokračovat i nadále. Učinili jsme tedy nutné změny tak, aby bylo možné
pokrytí projektu z personálních a finančních zdrojů Centra Narovinu
a přijali jsme ponaučení, která vyplynula z evaluací a hodnotících výstupů tříletého projektu.
Rozvojové projekty v Keni pokračovaly v otázkách trvalé udržitelnosti a samostatnosti. Vidíme tyto otázky a směřování jako velkou
výzvu a dlouhodobé téma nejen pro naši organizaci, ale každopádně se v roce 2012 podařilo udělat nějaké malé krůčky tímto směrem.
Na Rusinga Island i v Kauti se budoval závlahový systém, takže
farmaření by mělo v obou komunitách přinášet větší soběstačnost. V prosinci se také úspěšně dostavěla druhá budova sirotčince Ostrova Naděje na Rusinga Island. A v projektu Voda pro
Kauti se zdárně dokončila třetí etapa.
V popředí stál i rozvoj dobrovolnické práce a uplatnění dobrovolníků v oblasti rozvojové spolupráce, výchovy a osvěty. Naše
činnost je z velké části založena na dobrovolnické práci a bez
aktivní účasti dobrovolníků by nebyla možná. Všem patří velké
DÍKY.

Simona Heřtusová a Dana Feminová

Hlavní cíle
Přispívání k vytváření tolerantní, multikulturní společnosti – výchova k nenásilí, rozvojová a globální výchova
a osvěta prostřednictvím kulturně vzdělávacích akcí a projektů.
Zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích – příčinách, důsledcích i možnostech řešení, se
speciální pozorností na dlouhodobou udržitelnost, celkový kontext a smysluplnost.
Přispívání ke zlepšení životní úrovně, přístupu ke vzdělání a zdravotní péči pro obyvatele rozvojových zemí
(především v Africe) formou přímé realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
i podporou projektů dalších organizací a místních komunit v těchto zemích.
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Upozorňování na důsledky ekonomického systému, který není spravedlivý, takže přímo souvisí s chudobou
rozvojových zemí.
Přispívání k rozvoji dobrovolnické práce a širšímu uplatnění dobrovolníků v oblasti rozvojové spolupráce, výchovy
a osvěty.
Zprostředkování pomoci v případech přírodních katastrof či konfliktů především v zemích, kde realizujeme
dlouhodobé projekty zahraniční rozvojové spolupráce.
Prevence diskriminace, rasismu a xenofobie v naší společnosti.

Organizační struktura
Centrum Narovinu mělo ke konci roku 2012 celkem 8 řádných členů. Vrcholným orgánem sdružení je valná hromada, kterou tvoří
všichni řádní členové sdružení. Výkonným orgánem je rada sdružení, která má v současné době pět členů. Rada sdružení se skládá
z předsedy, místopředsedy a z dalších členů rady. Valná hromada volí také revizní komisi, která má dva členy. Revizní komise je povinna kontrolovat hospodaření sdružení a správu prostředků.
Jménem sdružení jedná samostatně v plném rozsahu předseda a místopředseda.

Ke konci roku 2012 působily orgány Centra Narovinu v tomto složení:
Rada
1) Dana Feminová – předsedkyně
2) Simona Heřtusová – místopředsedkyně
3) Daniela Cachová – členka
4) Hana Jodasová – členka
5) Jana Soukupová – členka

Revizní komise
6) Vlasta Dobešová
2) Martin Mevald

Další členi sdružení
1) Markéta Zlá

Kontakty a oficiální informace:
Centrum Narovinu
Adresa: Tyršova 1/1802, 120 00 Praha 2
Mobil: +420 732 203 196, 777 831 836
Internet: www.centrumnarovinu.cz, www.adopceafrika.cz
E-mail: info@centrumnarovinu.cz
Číslo účtu: KB-Praha 5, číslo účtu: 19-1460510217/0100
český účet v EUR u KB 35-3076360217/100
IČO: 63109948, DIČ: CZ 63109948
Registrace: MV ČR 22. 6. 1995 pod č.j. II/S-OS/1-27557/95-R
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Kontakty podle projektů:
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Miniobchůdek Afrika v duchu “Fair Trade”
(Centrum Narovinu, mobil 732 203 196, 777 831 836, info@centrumnarovinu.cz)
Projekt Afrika nevšedníma očima – programy ve školách a pro veřejnost
(Simona Heřtusová, 608 301 270, simona.hertusova@adopceafrika.cz)
Rozvojový projekt Komunitní centrum „Ostrov Naděje“ na Rusinga Island / Keňa
(Dana Feminová, 777 711 911, dana.feminova@adopceafrika.cz)
Rozvojový projekt Voda pro Kauti /Keňa
(Jana Soukupová, 603 450 779, jana.soukupova@adopceafrika.cz,
Simona Heřtusová, 608 301 270, simona.hertusova@adopceafrika.cz)
Kurzy „Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci s Afrikou“
(Dana Feminová, 777 711 911, dana.feminova@adopceafrika.cz)
Projekt Výchova k nenásilí, Metodický seminář pro učitele v Keni
(Daniela Cachová, 724 785 876, bedy.ns@seznam.cz)
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PROJEKTY V ČESKÉ REPUBLICE
1) Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku
V rámci projektu „Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku“ jsme v roce 2012 uzavřeli 230 nových
adopcí. V prvním školním období jsme hradili školné
2 989 dětem, ve druhém 2 917 a ve třetím 2 807. Děkujeme všem sponzorům – jednotlivcům, skupinám, třídám,
školám, pracovním kolektivům i firmám, kteří děti v Keni
podporují. Díky této podpoře v roce 2012 úspěšně dostudovalo 148 studentů – absolventů, kteří po dokončení
svého studia hledají nebo již našli zaměstnání.
Do programu zdravotní péče bylo pro období 2012/13
přihlášeno 1 015 dětí. Všechny děti prošly pravidelnou
preventivní prohlídkou a měly zajištěnou zdravotní péči
na celý rok.
O adoptivní rodiče a komunikaci s nimi se staral tým dobrovolných koordinátorů – v ČR 21, na Slovensku 1 a v Keni 11.
Celý rok probíhaly také návštěvy adoptivních rodičů u dětí v Keni. Tato setkání se stávají nezapomenutelným a přínosným zážitkem
pro obě strany. Postřehy z cest zveřejňujeme na webových stránkách i v informačních bulletinech.
V roce 2012 jsme se za projektem „Adopce afrických dětí – projektem pomoci na dálku“ ohlédli a zmapovali přínos a zkušenosti
adoptivních rodičů i dětí, kteří projektem prošli. Všechny rozhovory jsou k dispozici na webových stránkách, zde jen krátce dvě
osobní zkušenosti.
Zkušenost adoptivního rodiče a afrického dítěte – aneb cesta od základní školy do dospělosti
… Delší dobu jsem nosila v hlavě myšlenku adoptovat
si na dálku dítě z Afriky. Až když moje nejmladší dcera
Markéta přišla s tím, abychom si nějaké dítě adoptovaly spolu, okamžitě jsme sedly k internetu a našly si
Centrum NAROVINU. Na těchto stránkách bylo množství dětí různého věku – holčičky i chlapci. Mě osobně
okamžitě zaujal chlapec jménem Victor, jeho matka
byla nemocná a teta, která ho podporovala, zemřela,
a tak Victor musel místo školy pracovat. Prohlédly jsme
si další děti, Victor však zvítězil, také pro svůj odhodlaný postoj a pohled.
Victor nám po celá ta léta dokazoval, že jsme se v něm
nemýlily. Dokončil základní školu, odmaturoval a pokračoval na vysoké škole a v roce 2010 ukončil vysokoškolské vzdělání s titulem „bakalář“ – obor Information
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technology. Myslím, že byl z prvních adoptovaných dětí, které odpromovalo. Hned poté v srpnu 2010 jsem měla možnost Victora a jeho
rodinu navštívit doma – v Nairobi ve slumu Kibera, kam jsem chodila každý den na návštěvu jeho maminky a bratra. Toto místo by měl
navštívit každý, kdo váhá s podporou těchto dětí, protože škola v Kibeře je bez tabule, učebnic a dalších školních potřeb. Ve třídě pod
širým nebem je asi 50 dětí, a proto vzdělání těchto dětí nemůže být kvalitní. Pochopila jsem, jak je nutné, aby děti, které na to mají, měly
možnost navštěvovat státní školy – soukromé jsou dost drahé. Centrum NAROVINU dbá na to, aby adoptované děti školu navštěvovaly.
Letos v květnu 2012 jsme umožnily Viktorovi navštívit nás v našem domě
ve Vodňanech. Prožil zde tři týdny, které budou pro celou naší rodinu
nezapomenutelné. Navštívil Prahu a další místa, vyzkoušel si vyučovat
angličtinu na Střední rybářské škole a se studenty hovořil o životě v Keni.
Získal zde spoustu přátel.
Victor mně a celé rodině obohatil život. Jeho dopisy po celá léta byly velmi vřelé, výsledky ve školách velmi dobré a my sledovaly jeho růst. Victor
je pro nás náš syn, patří mnoho let do naší rodiny a my zase do jeho. Měly
jsme s Markétou šťastnou ruku při výběru dítěte – a to bych přála všem
rodičům, kteří o adopci na dálku uvažují. Anna Plívová

Jmenuji se Victor Odhiambo Okach a byl jsem jedním z dětí zařazených do projektu „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“ občanského sdružení Centrum Narovinu. Mám 3 mladší sourozence
a všichni žijeme u tety, která má čtyři vlastní děti. Celkem měla teta jako samoživitelka na starosti osm dětí. Tatínek nám zemřel, když jsme
byli ještě malí – mně bylo 7 let, sestře čtyři roky a nejmladšímu bratru Collinsovi byl tehdy jeden rok. Více jak 20 let žijeme v jednom z největších slumů na světě v Kibeře v Nairobi. V současné době mám vlastní domek v Kibeře. Sestra je již vdaná a žije s vlastní rodinou, takže
naše teta má nyní na starosti „jen“ 6 dětí. Bydlí v pronajatém domku o jedné místnosti, kde vaří na petrolejovém vařiči a dřevěném uhlí.
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Jednou jsem musel zůstat doma skoro celý školní term,
protože jsme neměli na školní poplatky a učitel mne poslal domů. Tou dobou teta vydělávala praním prádla pro
lidi v našem okolí, takže jsem jí s praním pomáhal a za
extra vydělané peníze jsem se pak mohl vrátit do školy.
Problémem ale nebyly jen peníze na školné. Často se nedostávalo prostředků ani na jídlo a oblečení. Nikdy jsem
neměl mnoho přátel. Většinou se mi ve škole smáli kvůli
tomu, co jsem nosil na sobě. V době, kdy začala teta tzv.
„drobně podnikat“ – prodávala u hlavní silnice občerstvení – mohla vyšetřit trochu peněz na moje studia. Po osmileté docházce na základní školu jsem si myslel, že nebudu
moci pokračovat ve studiu kvůli financím. V roce 2001 se
teta dozvěděla o evropských projektech zaměřených na
pomoc a vzdělávání keňských dětí a zkusila některé organizace oslovit. V roce 2003 jsem obdržel dobrou zprávu, že jsem byl jedním ze
šťastlivců, kteří získali sponzora ochotného financovat má další studia. Dobře si pamatuji, jak se mi vzrušením a radostí vedraly do očí
slzy. Děkoval jsem Bohu, že vyslyšel mé prosby. Můj sponzor se rozhodl pomoci mi se všemi poplatky během následujících let mých studií.
Dokonce mi uhradil i kolo, abych se mohl snáze a rychleji dostávat na střední školu, která byla vzdálena 15 km od mého domova. V roce
2007 jsem úspěšně složil středoškolský certifikát. Pak jsem pokračoval na vyšší škole – college, kde jsem dělal kurz pro IT specialisty. Můj
adoptivní rodič z ČR mne znovu podporoval po celou dobu kurzu až do jeho dokončení. Díky tomu jsem nyní získal práci v kontaktním centru Horizon jako agent pro získávání dat. Také mohu platit školné svému bratrovi a finančně vypomáhám i tetě s chodem rodiny. Program
podpory na dálku mi skutečně otevřel oči a já mohu nazírat svět z jiných úhlů. Vidím pro sebe nové možnosti a snad i lepší budoucnost pro
svou rodinu – nedávno jsem se stal čerstvým otcem. Uvědomil jsem si, že vzdělání je klíčem k úspěchu a vím, že je jen na mě, jak s nabytými znalostmi naložím. Čas ukáže, jak budu schopný využít pomoc, které se mi dostalo od mých sponzorů. Obrovské uznání patří Centru
Narovinu, které mi (ale nejenom mě) umožnilo získat sponzora a plnohodnotné vzdělání. Přeji si a modlím se, aby měla tato organizace
možnost pokračovat ve své činnosti a projekt si udržel přízeň sponzorů.
Své vyprávění bych rád zakončil těmito slovy: „Požehnána buď ruka, která dává“...

2) Projekt „Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém světě“ (Through Education towards
a Universal Human Nation) aneb Afrika nevšedníma očima
Programy globálního rozvojového vzdělávání na
školách
V České republice a na Slovensku proběhlo v roce 2012
celkem 98 akcí na různých úrovních škol – od škol mateřských až po vysoké. Postupně se zájem škol měnil od jednotlivých hodinových besed přes přednášky kombinované
s workshopy až po projektové dny, které byly přednostně
požadovány.
V roce 2012 navštívili Českou a Slovenskou republiku tři
keňští koordinátoři, kteří program pro školy obohatili
o nezapomenutelný zážitek: sdílení vlastních zkušeností
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v absolutně odlišných podmínkách. Byli to Peter Otieno,
Ken Okongo a Ben Ooko. Přiblížení života v Keni se všemi
jeho radostmi i strastmi od někoho, kdo se tam narodil,
vyrůstal a stále žije, bylo pro žáky, studenty i další účastníky akcí výrazným obohacením a prostředkem k diskusi na
téměř všechna rozvojová témata jež jsou řešena Rozvojovými cíli tisíciletí.
V některých školách je o prezentace takový zájem, že je
jejich uspořádání vyžadováno každý rok pro další a další
studenty. Jedním z příkladů je ZŠ Polesná v Praze 9-Újezdu nad Lesy. Škola má zájem především o projektové dny,
kterých se aktivně účastní nejen žáci (pokaždé z jiných
tříd), ale také pedagogové. Ti spolupracují především na
přípravě workshopů, které potom na základě získaných
materiálů a nových vlastních zkušeností i sami dále vedou.

Popis vybrané aktivity:
ZŠ Polesná – projektový den
Dne 16. 10. 2012 jsme v ZŠ Polesná uspořádali projektový
den pro všechny páté ročníky, s tématem života v Africe
a Rozvojových cílů tisíciletí. Více než 100 dětí ve čtyřech
třídách postupně prošlo čtyřmi stanovišti: klíčovou roli
hrála beseda s keňským koordinátorem a promítáním fotografií, při němž děti kladly řadu zajímavých dotazů týkajících se problematiky života v rozvojové zemi (problém
nedostatečného vzdělávání, špatné dostupnosti zdravotní
péče, vysoké úmrtnosti apod.) a možných řešení špatné
životní situace. Druhé stanoviště se věnovalo představení
konkrétních problémů dostupnosti potravin a vody pomocí interaktivní deskové hry Africká vesnice. Žáci si při
ní vyzkoušeli, jak může být obtížné pečovat o výživu ve
své vesnici, a setkali se zde i s řadou nečekaných událostí
(občanská válka, napadení divokými zvířaty, závažná onemocnění apod.). V rámci diskuze nad jednotlivými problémy si tak tříbili své názory na jednotlivé oblasti související
s rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Třetí dílna
zavedla žáky formou workshopu mezi africké kmeny. Děti
si vyzkoušely tradiční ošacení dle konkrétních kmenových
zvyklostí. Přitom měly možnost diskutovat o jejich rozdílných či společných charakteristikách, a to se záměrem dojít
k závěru, že každý – ač vypadáme a projevujeme se odlišně
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– máme právo na důstojný život (ve všech klíčových oblastech jmenovaných
problémů v rámci Rozvojových cílů tisíciletí). Poslední dílna s názvem Člověk
ze sáčku svým tvořivým zaměřením vhodně doplnila teoretické a praktickovědomostní workshopy. Žáci zpodobňovali vizi člověka pomocí materiálů,
které jim byly dány. Při besedě nad výtvory pak byli žáci lektorem vedeni
k interkulturní toleranci a přátelským postojům k lidem jiných národností
a etnik. Učitelé i žáci v rámci reflexivních rozhovorů zhodnotili prožitý den
jako velmi přínosný.

Aktivity pro veřejnost
V České a Slovenské republice se uskutečnilo celkem 50 akcí pro veřejnost: od promítání s besedou přes interaktivní workshopy či
„africké párty“ až po vernisáže putovních výstav, které demonstrují mnohé životní situace v rozvojových zemích.
Prezentace pro veřejnost se konají na rozličných místech, např. v kavárnách, klubech, restauracích, knihovnách, dětských domovech,
rodinných centrech, vzdělávacích institutech, domovech pro seniory,
galeriích, nebo jsou uspořádány přímo v prostorách Centra Narovinu.
S keňskými koordinátory byly uspořádány dvě větší akce v Praze. První akce „Zaostřeno na Afriku“ proběhla 13. 6., hlavním tématem byly
besedy o rozvoji za účasti adoptivních rodičů i hostů z jiných neziskových organizací. Program byl doplněn workshopy s africkou tématikou a hudební ukázkou. Druhá akce „Zaostřeno na africkou kuchyni a rozvojové projekty“ se konala 17. 10., kde byl program doplněn
ukázkou vaření typických keňských jídel.
Přítomnost našich keňských spolupracovníků je vždy velkým přínosem. Osobní zkušenosti ze života v africké Keni jsou neocenitelné nejen pro studenty, ale také pro dospělé.
Novinkou v roce 2012 byla aktivní přednášková účast na Malé africké konferenci, která se koná již sedmým rokem v prostorách
ZOO Jihlava. Scházejí se zde nejen různé
neziskové organizace zabývající se projekty v rozvojových zemích, ale také odborná
vědecká veřejnost i cestovatelé. Prezentace
probíhají v průběhu celého víkendu, a to
formou přednášek, promítání, besed, workshopů a dalších aktivit spojených s Afrikou.
Návštěvnost během tohoto víkendu bývá
vysoká – v roce 2012 se Malé africké konference zúčastnilo 100 lidí na besedách, na
workshopech druhý den cca 1200 návštěvníků.
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Metodické semináře pro učitele
V České republice se metodologický seminář konal ve
dvou dnech: 25. a 27. září 2012. Vzhledem k početní
převaze ostatních akcí v hlavním městě Praze bylo jako
vhodné místo vybráno město Otrokovice ve Zlínském
kraji.
Semináře se ve dvou skupinách zúčastnilo celkem 42
pedagogů. Školení zahrnovalo dvě části: metodická
část s interaktivními workshopy (25. 9.) + praktická část,
která demonstrovala možnou realizaci řečeného přímo
s dětmi (27. 9.). Dle závěrečných evaluačních dotazníků
hodnotili účastníci seminář takto: srozumitelně přinášel
nové informace i praktické návody pro výuku, představoval řadu konkrétních aktivit, lektorka informovala
o literatuře, z níž je možno čerpat, a předala zajímavé
materiály. Seminář byl dle hodnocení učitelů dostatečně motivační, aby pedagogové zařadili podobné aktivity do výuky. Pouze několik účastníků, kteří učí starší věkové skupiny studentů, hodnotilo výběr aktivit na semináři jako ne zcela vhodný pro jejich věkovou
skupinu studentů.
Vedle uspořádaného metodologického semináře byly metodické návody k realizaci workshopů také předávány velkému počtu pedagogů i v rámci osobních rozhovorů lektorů a pedagogů po uskutečněných programech ve školách, kterých bylo během roku 2012
více než 160.

Spolupráce s partnerskými školami
V průběhu roku 2012 aktivně probíhala spolupráce
28 českých a afrických škol. V České republice bylo
navázáno 10 nových partnerství mezi českými a keňskými školami a ve svých aktivitách dále pokračovalo
18 dvojic partnerských škol z předešlých dvou let.
Přestože v rámci partnerství probíhaly i drobné finanční sbírky na nákup školních potřeb či materiálů
k smysluplnému trávení volného času (jako prevence
kriminality, alkoholismu a dalších problémů) i sbírky
školních potřeb, pastelek, tužek, sešitů apod., těžiště programu vidíme jinde než v pomoci skrze sbírky.
Programem usilujeme o vytvoření kulturního mostu
mezi zeměmi a výměnu na velmi osobní rovině - studenti českých škol tak psali dopisy svým keňským kamarádům a naopak, vyměňovali si videozprávy, obrázky a fotografie i slohové práce na společná témata
(jako např. moje rodina, moje škola…)
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Kurzy „Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci s Afrikou“
V roce 2012 jsme uspořádali 3 kurzy pro dobrovolníky
pro celkem 44 účastníků. Kurzy jsme nabízeli jak novým
zájemcům, tak i jako pokračující kurzy pro stávající dobrovolníky.
Témata kurzů byla zaměřena na problematiku rozvojových cílů tisíciletí, rozvojové projekty a jejich udržitelnost
v praxi a funkci neziskových organizací v rozvojových zemích. Kromě teoretické části byly všechny kurzy obohaceny o videoprojekce, slideshow a praktické workshopy.
Po absolvování každého kurzu jsme rozšířili řady dobrovolníků především pro projekt „Adopce afrických dětí –
projekt pomoci na dálku“, ale také pro pořádání drobných
osvětových akcí v regionech či pořádání sbírek pro Afriku.

3) Mezinárodní výtvarná soutěž Českého rozhlasu Malujeme po síti 2012 – téma „Nápady, které
změnily svět“
V roce 2012 se děti z keňských škol zúčastnily již posedmé výtvarné soutěže Malujeme po síti. Českému rozhlasu byla předána stovka
obrázků z devíti partnerských škol a odrážela se v nich jiná mentalita, spojení s každodenním životem i tradice přenášené z generace
na generaci.
Vernisáž výstavy obrázků z celého světa proběhla 12. 6. v Národopisném muzeu – Letohrádku Kinských v Praze. Součástí doprovodného programu byly také workshopy s africkou tématikou, které zajišťovala naše organizace za pomoci keňského koordinátora Kena
Okongo, který byl v červnu v České republice. A tak se děti oblékaly do afrického oblečení, nosily věci na hlavě, malovaly masky, hrály
na typické nástroje, zpívaly africké písničky a odnášely si nezapomenutelný zážitek ze setkání a rozhovorů s africkým koordinátorem.
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PROJEKTY V KENI
1) Komunitní centrum „Ostrov Naděje“ na Rusinga
Island
Rok 2012 byl pro komunitní centrum především ve znamení řešení
otázek rozvoje a udržitelnosti do budoucnosti.

Základní škola
V roce 2012 školu navštěvovalo 220 dětí v sedmi třídách. Děti ke studiu hojně využívaly školní knihovnu i počítačovou místnost.
Díky klinice, která je součástí komunitního centra, prošly všechny děti
preventivními prohlídkami a byly pro ně pořádány vzdělávací a osvětové přednášky.
Všem dětem byl poskytován oběd ve školní jídelně, která jídelníček
zpestřuje a doplňuje vypěstovanými plodinami z vlastní farmy.
Sportovní klub i dramatický kroužek slavil úspěchy v rámci mimoškolních aktivit. Děti se zúčastnily několika regionálních soutěží a obohacují tím život celé místní komunitě.
Celý rok pracoval tým učitelů na posílení nové metodologie a způsobů výuky ve škole – bez rákosky (která je bohužel ještě zcela běžná
ve všech okolních školách), pozitivní motivací a zařazením nových výukových metod. Současně se pracovalo s rodiči dětí a vysvětlovali se
nové výukové metody a jejich přínosy do budoucnosti.

Školka
V roce 2012 měla školka tři třídy a celkem ji navštěvovalo 92 dětí.
Děti, i rodiče, jsou nadšené z Montessori výuky, pokroků a velké samostatnosti. Velmi se osvědčila nová budova školky a uspořádání
jednotlivých tříd. Velkým přínosem je pro školku a školu také program Partnerství s českými školami. V rámci projektu si děti vyměňují
obrázky a dopisy na téma Moje rodina a Moje škola, české děti vyrábějí výukové pomůcky a organizují sbírky školních potřeb a vzájemně
si tak obohacují zkušenosti z rozdílného způsobu života.

Sirotčinec
V říjnu 2012 byla dostavěna nová budova sirotčince, která rozšířila
kapacitu komunitního centra a „Ostrov Naděje“ se tak stal opěrným
bodem dalším dětem v nelehké životní situaci.
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Nová budova se stala zázemím pro dívky,
chlapci zůstali v původní budově. Kapacita sirotčince vzrostla celkem na 72 míst (chlapecká
část 32 a dívčí 40). V roce 2012 bylo v sirotčinci
44 dětí (23 chlapců a 21 dívek), intenzivně se
proto pracovalo na seznamu dětí, které budou do sirotčince nově zařazeny. Poptávka
překročila kapacitu, a tak se pečlivě vybíraly
ty nejpotřebnější, které budou také zařazeny
do projektu „Adopce afrických dětí – projektu
pomoci na dálku“.

Farma
Vypěstované plodiny (mnoho druhů ovoce
a zeleniny) z vlastní farmy velmi obohatily
komunitnímu centru stravovací program.
Keňská vláda darovala projektu druhý rybník,
i ryby tak našly své pravidelné místo v jídelníčku. O farmu se celý rok starali koordinátoři
projektu společně s dobrovolníky místní komunity a dětmi ze školy a sirotčince.
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Díky grantu ze Slovenska se v roce 2012 řešilo vybudování závlahového systému, aby byl projekt soběstačný v poskytování jídla pro
více jak 300 dětí denně, které v komunitním centru žijí a navštěvují mateřskou a základní školu. Konkrétně se zpracovávaly stavební
výkresy, zjišťovaly se nabídky od místních firem a připravovalo se vše na zahájení stavebních prací.

Klinika
V roce 2012 úspěšně pokračovalo provozování zdravotního
střediska s podporou dotace ze Slovakaidu, se speciálním
důrazem na děti, matky a pacienty HIV/AIDS. Cílovou skupinu tvoří přibližně 10 000 lidí. Místní personál pracoval
v plné sestavě – 1 clinical officer, 2 zdravotní sestry, laborant a recepční pro příjem nových pacientů.
Ve spolupráci s VŠ Sv. Alžběty v Bratislavě se pravidelně organizovaly lékařské mise. Během roku 2012 vycestovalo na
misi celkem 7 lékařů a mediků z České republiky a Slovenska. Většina z nich vycestovala na misi již opakovaně, častokrát se také vraceli a pracovali jako dobrovolníci na vlastní
náklady. Přítomnost lékařů je velmi důležitá – významně
přispívají k managementu kliniky, obohacování zkušeností a v neposlední řadě se také zapojují do volnočasových aktivit a zpříjemňují dětem každodenní život v sirotčinci.
Místní lidé velmi oceňují práci kliniky, naučili se ji automaticky navštěvovat a neodkládají řešení zdravotních problémů, pravidelně
se zúčastňují preventivních prohlídek a očkování a velmi oceňují lidský přístup personálu k pacientům. Klinika v roce 2012 přijala
8 248 ambulantních pacientů, 313 pacientů hospitalizovaných, provedla 4 460 laboratorních testů a narodilo se zde 92 nových dětí.
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2) Voda pro Kauti
V roce 2012 probíhala třetí fáze projektu – vybudování závlahového systém pro oblast Katitu – Kauti.
Účelem systému bylo zadržení části dešťových průtoků vody v jednom z přítoků Kwamuthukya řeky Thwake, akumulace a doprava
vody do oblasti vzdálenější a výškově nevýhodně položené pro odběr
z vodních toků. Projekt neřeší problém nedostatku vody v období sucha pro zemědělství v celé oblasti, ale měl se stát jakýmsi vzorem, jak
je možné přívalovou vodu, které je v období dešťů dostatek, v krajině
zadržet a využít později.
Hlavní stavební konstrukce a montáže byly zajišťovány odbornou firmou, výkopové a pomocné práce pak přímo komunitou.
Oblast, která by měla být v dosahu závlahového systému, byla definována samotnou komunitou. Po vybudování jednotlivých distribučních
větví by měla pokrýt až 100 ha plochy malých terasovitých políček.
Pro transport vody směrem k zásobované oblasti bylo položeno potrubí: od hráze k hlavnímu tanku celkem 698 m, od hlavního tanku po
druhý zásobní tank celkem 947 m a souběžně s ním i distribuční potrubí
v délce 550 m, na kterém bylo osazeno 5 odboček pro vlastní distribuci
k jednotlivým farmám.
Současně se závlahovým systémem byla provedena sanace vývěru poblíž Yanzonga primary school. Sanace byla plánovaná k realizaci
již v roce 2011, tehdy se však nepodařilo včas získat souhlas jednoho
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z vlastníků pozemků, přes který mělo být
potrubí vedeno. Vývěr Yanzonga se přesto
stával celoročně využívaným zdrojem vody
a komunita ve spolupráci se školou potřebný souhlas získala. Stejně jako u ostatních
vývěrů byla realizace po technických konzultacích a odsouhlasení českou stranou
záležitostí místních obyvatel bez nutnosti
zapojit do realizace odborného dodavatele.
Postupně došlo k zahloubení místa vývěru
a jeho uzavření do betonové jímky, ve které
se voda akumuluje a odtéká potrubím do
zásobního tanku a odtud opět gravitačně
do dvou distribučních míst – jedno u hlavní
cesty pro veřejnost a druhé v areálu školy.
Podařilo se také vybudovat systém sběru
dešťových vod na dalších třech školách s využitím tanků z Kauti primary school. Škola
v roce 2012 disponovala dvěma nezávislými zdroji vody přímo v areálu, a to 10 tanky na dešťovou vodu o objemu jednoho 50 000 l
a vrtem o vydatnosti převyšující její spotřebu. Proto bylo komunitou po dohodě s vedením školy a ostatních okolních škol dohodnuto, že bude část tanků dána k dispozici školám, které žádný vodní zdroj nemají. Nakonec bylo přemístěno šest tanků: dva do školy
Kauti secondary school, dva do školy Kikombi secondary school a dva do školy St. Vincent secondary school v Imilini.
Co se týká opatření realizovaných v roce 2012, zejména pak závlahového systému, teprve čas ukáže, nakolik byly předpoklady
naplněny, zda byly práce provedeny kvalitně a jaký bude deklarovaný zájem o využívání jednotlivými farmáři ve skutečnosti. Lze
konstatovat, že veškerá opatření realizovaná v předchozích letech, jsou funkční, prospěšná a maximálně využívaná, mnohdy i lidmi
ze vzdálenějšího okolí.

3) Metodický seminář pro učitele v Keni
Po posledním uskutečněném metodickém semináři,
v létě 2011, se keňští učitelé snažili získané poznatky
a inspirace uvést do praxe. Největší iniciativa proběhla ve škole na Rusinga Island, kde se seminář
i konal. Učitelé například uvedli do praxe ustanovení společných pravidel třídy, otevřenou komunikaci
s dětmi, vyučování bez rákosky, nové uspořádání
tříd a více prožitkových aktivit do vyučování. Ve stejném duchu pokračovali i další učitelé, kteří o metodiku a nové inspirace projevili zájem. V roce 2012
se tedy žádný metodický seminář nekonal, další se
podle zájmu keňských učitelů uspořádá v následujících letech.
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PROJEKTY NA SLOVENSKU
Centrum Narovinu mělo v roce 2012 na Slovensku 1 dobrovolnou koordinátorku, která řešila projekt „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“ včetně setkáních
pro adoptivní rodiče, prezentace ve školách v rámci projektu Výchovou k jednotě
a partnerství lidí na celém světě / Through Education towards a Universal Human
Nation a projekty v rámci rozvojové spolupráce SlovakAid.
V rámci mezinárodní rozvojové spolupráce SlovakAid bylo v proce 2012 podpořeno
vedení kliniky, stavba nové budovy sirotčince a vybudování zavlažovacího systému v rámci projektu komunitního centra Ostrov
Naděje na Rusinga Island v Keni. Projekt byl stanoven na dva roky, do října 2013.

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ
Informační mediální kampaň probíhala po celý rok. Jednotlivé akce byly propagovány následujícími kanály:
Prezentace na webových stránkách
Facebook prezentace
YouTube prezentace
Informace, pozvánky, elektronický bulletin prostřednictvím e-mailů „adoptivním rodičům“ z projektu „Adopce
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afrických dětí – projektu pomoci na dálku“ i dalším příznivcům a dobrovolníkům
Informační bulletin a pozvánky rozesílané poštou „adoptivním rodičům“ z „Adopce afrických dětí – projektu pomoci
na dálku“ i dalším příznivcům a dobrovolníkům
Propagace prostřednictvím zařazení do pozvánek a letáků daného klubu, galerie apod.
Reklamní nadační rámečky v tištěných novinách a časopisech
Oslovování novinářů a rozesílání tiskových zpráv
V prosinci 2012 byla průběžná informační kampaň doplněna o intenzivní mediální kampaň v podobě vysílání mediálních spotů v TV
a kinosálech. Témata spotů vycházela ze dvou rozvojových cílů tisíciletí. Jedním je dostupnost základního vzdělání pro všechny
a dalším je zajištění trvalé udržitelnosti životního prostředí – přístup k nezávadné pitné vodě.
Finance na mediální kampaň zajistil grant EU v rámci projektu „Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém světě“. Všechny české
TV nám vyšly velmi vstříc a tak se nám díky poskytnutí charitativních cen podařilo odvysílat během celého prosince 260 spotů (60
spotů na TV Pětka, 40 spotů na TV Óčko, 60 spotů na TV Barrandov a 100 spotů na TV Prima včetně kanálů Prima Cool a Prima Family).
V kinosálech byly spoty propagovány v multikinech sítě Cinestar. Celkem bylo promítnuto (v týdnu od 13.12.) 2 460 spotů v Praze,
Hradci Králové, Českých Budějovicích, Jihlavě, Liberci, Mladé Boleslavi, Opavě, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Zlíně. Spoty
vidělo v kinech celkem 97 106 návštěvníků.
Souběžně byly rovněž vysílány audio-spoty se stejnou tématikou v rozhlasových stanicích (rádio Impuls a RockZone), rozesílány
tiskové zprávy a informační články do novin a časopisů a zástupci organizace několikrát vystoupili v rozličných televizních pořadech.
V týdnu od 24.12 do 30.12. proběhla také online bannerová kampaň na www.femina.cz a www.living.cz, která v číslech přinesla
374 901 zobrazení a 263 kliknutí na naše stránky.
Odkazy na všechny výstupy mediální kampaně jsou k dispozici na webových stránkách.
Jasným indikátorem úspěšnosti této mediální kampaně byl vysoký nárůst návštěvnosti webových stránek. Celkově vzrostla sledovanost v prosinci na 12 290 návštěv (v listopadu to bylo 3 779 návštěv), v období mezi 25. a 31.12. se dokonce návštěvnost pohybovala
přes 1 000 návštěv denně.
V návaznosti na mediální kampaň se také v prosinci přihlásilo více než 80 nových “adoptivních rodičů” do projektu „Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku“ – tedy více než 80 dětí mohlo od ledna 2013 nastoupit v Keni do školy.

SPOLUPRACUJEME A DĚKUJEME
Děkujeme všem organizacím, firmám i jednotlivým dobrovolníkům a příznivcům, že jste nám v roce 2012 pomáhali pomáhat.
Vážíme si dlouhodobé spolupráce s firmami:
B.I.G., Český rozhlas „Malujeme po síti“, tiskárna AFBKK, Copy General, nadace Divoké Husy, Fontana, tiskárna Grafokon, Hedvábná
stezka, Kelcom, Moos, Newton media, Pöyry Environment, agentura ProVás, RealSan a další.
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FINANČNÍ ZPRÁVA za rok 2012
Příjmy a výdaje z aktivních fondů Centra Narovinu v roce 2012 (v Kč)
Fond na školné pro adoptované děti v Keni

911.101

Příjmy

25 680 948,89

z toho zůstatek z minulých let

7 246 322,18

Čerpání - vrácené dary

395 109,00

z toho dary z roku 2012

18 132 126,71

Převod do Keni

21 094 851,94

jiné příjmy (převody)

2 500,00

z toho z prostředků CN

300 000,00

zůstatek k 31.12.2012

4 190 987,95

Fond Through Education Towards a Universal Human Nation
Příjmy

911.103
977 288,37

z toho zůstatek z minulých let

477 288,37

z toho dotace EU

0,00

Čerpání

677 789,21

z toho dotace MZV

0,00

Převod do Keni

0,00

z toho z prostředků Centra Narovinu

500 000,00

zůstatek k 31.12.2012

299 499,16

Fond Kofinancování projetku Rusinga Island SK

911.105

Příjmy

250 000,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

Čerpání - vrácené platby

247 950,00

z toho dary z roku 2012

0,00

Převod do Keni

0,00

z toho z prostředků CN

250 000,00

zůstatek k 31.12.2012

2 050,00

Fond Propagace

911.106

Příjmy

480 000,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

Čerpání

169 920,00

z toho dary z roku 2012

0,00

Převod do Keni

0,00

z toho z prostředků CN

480 000,00

zůstatek k 31.12.2012

310 080,00

Fond Vybavení kanceláře Nairobi

911.107

Příjmy

80 000,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

Čerpání

15 089,00

z toho dary z roku 2012

0,00

Převod do Keni

28 778,15

z toho z prostředků CN

80 000,00

zůstatek k 31.12.2012

36 132,85

Fond Zdravotní pojištění dětí

911.801

Příjmy

1 557 994,33

Čerpání - vrácené platby

12 000,00

z toho zůstatek z minulých let

6 754,63

Převod do Keni

1 385 310,12

z toho dary z roku 2012

1 551 239,70

zůstatek k 31.12.2012

160 684,21

Fond 807 - Příspěvek na ostatní (bydlení atd.)

911.807

Příjmy

27 755,75

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

Převod do Keni

27 488,50

z toho dary z roku 2012

27 755,75

zůstatek k 31.12.2012

267,25

Fond 200 - Partnerské školy (bez určení)

911.200

Příjmy

20 000,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

z toho dary z roku 2012

0,00

z toho z prostředků CN

200 000,00
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Čerpání

0,00

Převod do Keni

0,00

zůstatek k 31.12.2012

200 000,00

Fond 201 - A Happy Offer Children Centre

911.201

Příjmy

50,00

z toho zůstatek z minulých let

50,00

Čerpání

0,00

z toho dary z roku 2012

0,00

Převod do Keni

0,00

z toho z prostředků CN

0,00

zůstatek k 31.12.2012

50,00

Fond 202 - Bella Rehabilitation Centre

911.202

Příjmy

2 835,00

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

Převod do Keni

2 666,39

z toho dary z roku 2012

2 835,00

zůstatek k 31.12.2012

168,61

Fond 203 - Bright Future Learning Centre

911.203

Příjmy

50,00

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

Převod do Keni

0,00

z toho dary z roku 2012

50,00

zůstatek k 31.12.2012

50,00

Fond 212 - Maryland Junior Academy

911.212 (dříve 911.181)

Příjmy

5 242,80

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

542,80

Převod do Keni

0,00

z toho dary z roku 2012

4 700,00

zůstatek k 31.12.2012

5 242,80

Fond 214 - Ngando Preparatory school

911.214

Příjmy

11 630,00

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

11 630,00

Převod do Keni

0,00

z toho dary z roku 2012

0,00

zůstatek k 31.12.2012

11 630,00

Fond 215 - Nyajowi Community Children´s Centre

911.215

Příjmy

4 210,00

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

Převod do Keni

0,00

z toho dary z roku 2012

4 210,00

zůstatek k 31.12.2012

4 210,00

Fond 222 - Vumulia Nursery School

911.222

Příjmy

2 700,00

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

2 700,00

Převod do Keni

0,00

z toho dary z roku 2012

0,00

zůstatek k 31.12.2012

2 700,00

Fond 900 - Rusinga Ostrov Naděje

911.090 (dříve 911.888)

Příjmy

1 008 320,67

z toho zůstatek z minulých let

7 773,67

z toho dary z roku 2012

547,00

z toho z prostředků CN

1 000 000,00

Čerpání

0,00

Převod do Keni

0,00

zůstatek k 31.12.2012

1 008 320,67

Čerpání

0,00

Fond 901 - Rusinga Sirotčinec

911.091

Příjmy

1 000,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

Převod do Keni

0,00

z toho dary z roku 2012

1 000,00

zůstatek k 31.12.2012

1 000,00

Fond 903 - Rusinga škola

911.093

Příjmy

31 990,00

z toho zůstatek z minulých let

26 000,00

Čerpání

0,00

z toho dary z roku 2012

0,00

Převod do Keni

25 798,40

z toho z prostředků CN

5 990,00

zůstatek k 31.12.2012

6 191,60
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Fond 904 Rusinga Zdravotní středisko

911.094

Příjmy

12 712,50

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

Převod do Keni

0,00

z toho dary z roku 2012

12 712,50

zůstatek k 31.12.2012

12 712,50

Fond 905 - Rusinga traktor

911.095

Příjmy

24 774,00

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

Převod do Keni

0,00

z toho dary z roku 2012

24 774,00

zůstatek k 31.12.2012

24 774,00

Fond 950 - Voda pro Kauti

911.950 (dříve 911.110)

Příjmy

854 972,23

z toho zůstatek z minulých let

354 972,23

z toho dary z roku 2012

0,00

z toho z prostředků CN

500 000,00

Čerpání

99 192,00

Převod do Keni

575 563,09

zůstatek k 31.12.2012

180 217,14

Fond 805 - Metodický seminář pro učitele v Keni

911.805

Příjmy

130 000,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

z toho dary z roku 2012

0,00

z toho z prostředků CN

130 000,00

Čerpání

0,00

Převod do Keni

0,00

zůstatek k 31.12.2012

130 000,00

Fond 806 - Projekt výchovou k nenásilí

911.806

Příjmy

137 452,00

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

137 452,00

Převod do Keni

0,00

z toho dary z roku 2012

0,00

zůstatek k 31.12.2012

137 452,00

Příjmy a výdaje Centra Narovinu za rok 2012
Příjmy 2012

tis. Kč

Výdaje 2012

tis. Kč

Přijaté dary celkem

22 999,00

Fond Školné pro adopce

18 132,00

- z toho do fondu školné

18 132,00

Projekt "Through Education…"

3 513,00

- ostatní dary

4 867,00

Vrácené dary

132,00

Dotace z EU - projekt "Through Education…"

2 275,00

Kurzové ztráty

514,00

Dotace z MZV - projekt "Through Education…"

559,00

Provozní výdaje

4 597,00

Zúčtování fondů

863,00

Tržby z vlastní činnosti

311,00

Výdaje celkem

26 888,00

- z toho prodej kalendářů

4,00

Přijaté úroky

1,00

Kurzové zisky

89,00

Členské příspěvky

8,00

Příjmy celkem

27 105,00

Hospodářský výsledek

217,00
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Složení provozních výdajů Centra Narovinu za rok 2012
tis. Kč

tis. Kč

mzdové prostředky

1 358,00

bankovní poplatky

85,00

cestovné

33,00

admin. náklady projektu školné v Keni

1 764,00

poštovné

237,00

ostatní služby

903,00

telefonní poplatky

66,00

členské příspěvky

15,00

kancelářské potřeby

136,00

celkem

4 597,00
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Tyršova 1, 120 00 Praha 2
(metro I.P. Pavlova)

telefon: +420 732 203 196
info@centrumnarovinu.cz
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