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KDO JSME
Úvodní slovo Centra Narovinu
Neustále hledáme nové cesty, jak pomáhat a prohlubovat spolupráci. Proto byly v roce 2014 stávající
projekty a kampaně Centra Narovinu dále rozšířeny.
Program Adopce afrických dětí – projekt pomoci na
dálku pomáhá nejen dětem, které mají svého stálého
adoptivního rodiče, ale snaží se podpořit i co nejvíce
dětí, které o svého sponzora přišly. Kromě Klubu přátel adopce, kam lidé mohou posílat pravidelné i nepravidelné příspěvky v různé výši, je tu nově možnost
podpořit děti nákupem dárkových certifikátů. Velký zájem o ně byl především před Vánocemi, protože je to dárek nejen pro děti
v Keni, ale i pro obdarované. Podpora směřuje do několika oblastí: vzdělání (certifikáty v hodnotě 200,– až 3 000,– Kč), zdraví
(certifikáty v hodnotě 200,– až 1 800,– Kč) a rozvoj komunitního centra Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni (certifikáty v hodnotě 100,– až 2 400,– Kč).
V rámci projektu Partnerství mezi českými a keňskými školami byl v lednu 2014 spuštěn nový roční projekt s workshopy, a tak
si děti z 10 škol v Keni a České republice vyměnily zkušenosti o zemi, ve které žijí, škole, do které chodí, o sobě i o běžném každodenním životě.
Náš největší rozvojový projekt v Keni, Ostrov Naděje na Rusinga Island, udělal v roce 2014 další významné kroky na cestě k trvalé udržitelnosti. Díky novým partnerům ze soukromého sektoru se podařilo rozšířit pozemek areálu a na vzniklém prostoru
vytvořit dvě sportovní hřiště pro děti – volejbalové a basketbalové, přibyla hmyzí farma a započala výstavba počítačové učebny
s knihovnou.
V listopadu 2014 odstartoval projekt podpořený slovenskou agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci SlovakAid – Výstavba střední internátní školy. Od roku 2016 tak budou děti z komunitního centra Ostrov Naděje moci pokračovat ve vzdělání
studiem na střední škole, kde bude uplatňován respektující přístup bez fyzických trestů. Kromě školy vznikne dílna na opracování a zdobení předmětů z mastku, jež přinese nové pracovní příležitosti pro místní obyvatele a peníze na další rozvoj komunitního
centra. Chystá se rozšíření chovu ryb, výstavba větrného mlýna a seminář pro nové učitele střední školy.
Plánů do budoucna je jako vždy víc než dost. Při jejich realizaci se neobejdeme bez našich sponzorů, příznivců a dobrovolníků, jejichž pomoc je pro realizaci projektů Centra
Narovinu klíčová. Proto jim patří náš velký dík.
Simona Heřtusová a Dana Feminová

Hlavní cíle a projekty
Centrum Narovinu vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň naší činnosti tvoří v současné
době projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy.
Zaměřujeme se rovněž na rozvoj dobrovolnické činnosti v oblasti zahraniční
rozvojové spolupráce.
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Všechny projekty kladou důraz na trvalou udržitelnost a soběstačnost, aktivní přístup místních lidí, přebírání zodpovědnosti a využívání vlastních možností. Naše projekty v Keni proto vycházejí z potřeb a požadavků místních komunit a jsou
realizovány v rámci těsné spolupráce české, slovenské a keňské strany.
Centrum Narovinu podporuje rovněž kampaň Česko proti chudobě.
Hlavní projekty Centra Narovinu:
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island / Keňa
Voda pro Kauti / Keňa
Miniobchůdek Afrika v duchu spravedlivého obchodu Fair Trade
Projekt Afrika nevšedníma očima – programy ve školách a pro veřejnost
Partnerský program mezi českými a keňskými školami
Kurzy Dobrovolníci pro pomoc Africe

Organizační struktura
Centrum Narovinu se v roce 2014 úspěšně transformovalo v obecně prospěšnou společnost registrovanou v rejstříku
obecně prospěšných společností vedených Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1304. Orgány podílejícími se na
vedení společnosti jsou Správní rada a Dozorčí rada. Kancelář Centra Narovinu vede ředitelka, která je statutárním orgánem společnosti.
Kromě kanceláře v Praze má Centrum Narovinu partnerskou kancelář v keňském hlavním městě Nairobi, na jejímž chodu
se podílí čtyři místní zaměstnanci a široká síť dobrovolníků.

Orgány Centra Narovinu
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
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Kancelář Centra Narovinu
Dana Feminová – výkonná ředitelka a hlavní koordinátorka projektů rozvojové spolupráce
Simona Heřtusová – koordinátorka projektů v ČR a Keni, fundraising a propagace
Lenka Čapková – administrativní zajištění projektu Adopce afrických dětí
Eva Syrovátková – administrativní zajištění projektu Adopce afrických dětí

Kontakty a oficiální informace:
Centrum Narovinu
Adresa: Sokolská 1802/32, 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,
sbírkový účet KB Praha 5, číslo účtu 107-6829480277 / 0100
IČO: 63109948, DIČ: CZ 63109948

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
(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 (metodické semináře 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
Cílem projektu je zprostředkovat přístup ke vzdělání nejchudším dětem v Keni, aniž by byly vytrženy ze svého přirozeného
prostředí a tím jim dát naději na budoucnost
v důstojných životních podmínkách. „Adoptivním rodičem“ se může stát jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma.
„Adoptivní rodina“ je po dobu trvání adopce
pravidelně 3x ročně informována o tom, jak
si dítě ve škole vede, může si s ním dopisovat
nebo ho v případě možnosti i navštívit.
V prvním trimestru 2014 byla díky podpoře adoptivních rodičů a Klubu přátel adopce
školní docházka umožněna 2557 dětem, ve
druhém 2518 dětem a ve třetím 2574 dětem.
Děti studují v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách a na univerzitách.
V programu zdravotní péče, který je obohacením projektu adopce, bylo v roce 2014 pojištěno celkem 1026 dětí. V Keni si
tohoto programu velmi cení, protože náklady na zdravotní péči jsou tam velmi vysoké, rodiny nemají na návštěvu lékaře
prostředky a dětem se tak nedostává kvalitní ošetření a léčba.
Celý projekt pomáhal již tradičně zajišťovat tým dobrovolných koordinátorů a koordinátorek – dvacet pět v České republice a čtyři na Slovensku. V Keni se na fungování projektu podílelo čtrnáct týmů dobrovolníků.
I v roce 2014 vycestovalo několik adoptivních rodičů do Keni a uskutečnila se
tak řada nezapomenutelných setkání
s dětmi a jejich rodinami. Dvě studentky
z programu adopce na dálku byly svými
adoptivními rodiči pozvány na návštěvu
do Evropy. V září navštívila svoji adoptivní rodinu v Praze dívka Rose a v prosinci přiletěla za svými adoptivními rodiči do Bratislavy Eunice. V rámci večerů
s besedami a promítáním, které byly při
této příležitosti uspořádány, se s dívkami
mohla setkat i široká veřejnost a ostatní
adoptivní rodiče.
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2) Projekt Afrika nevšedníma očima
Programy globálního rozvojového vzdělávání na školách
Prioritou nadále zůstala dostupnost workshopů a zpracovaných materiálů rozvojového vzdělávání, aby s nimi mohly školy podle svých představ pracovat ve výuce. S programem
rozvojového vzdělávání jsme navštívili školy, které se nově
zapojily do projektu Partnerství nebo si adoptovaly děti
v programu Adopce afrických dětí.
Zrealizované projektové dny s africkou a rozvojovou tématikou:
14. 3. – Střední škola Kpt. Jasioka Havířov
18. 3. – MŠ a ŠD Batelov
28. 3. – ZŠ Řečany nad Labem
7. 4. – ZŠ Odolená Voda
11. 4. – ZŠ Újezd nad Lesy
14. 5. – ZŠ Horní Stakory
20. 5. – Gymnázium Sušice
26.–27. 5. – ZŠ Plzeň
6. 5. – ZŠ Trávníky, Otrokovice
15. 9. – ZŠ Kutná Hora, se studentkou Rose z Keni
17. 9. – ZŠ Kunratice, se studentkou Rose z Keni
25. 9. – OA Neveklov
5. 11. – Setkání v Praze se studenty OA Neveklov
4. 12. – Park Lane Praha 1
5. 12. – Park Lane Praha 1 a Park Lane Praha 6
10. 12. – MŠ Nessie Praha 5
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Aktivity pro veřejnost
V roce 2014 byly zorganizovány nejrůznější aktivity pro širokou
veřejnost, jejichž prostřednictvím jsme informovali o situaci
v rozvojových zemích, o naplňování rozvojových cílů v Africe
a především o projektech a možnostech, jak se do probíhajících
změn aktivně zapojit. Díky promítání a besedám, výstavám fotografií, informačním stánkům a benefičním aukcím se podařilo najít nové příznivce a sponzory konkrétních projektů v Keni
i v České republice.
Realizované aktivity:
1. 3. – První setkání Klubu přátel Ostrova Naděje, Centrum Narovinu, Praha
4.–31. 3. – Výstava fotografií Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma očima s prodejním a prezentačním stánkem, Palladium,
Praha 1
12. 4. – Africká sobota – povídání o Africe a další setkání Klubu Ostrova Naděje, Centrum Narovinu, Praha
25. 4. – NGO market – prezentační stánek, Národní technická knihovna, Praha 6
6. 5. – Development Coffee na téma zemědělství, FORS, Praha 1
6. 5.–30. 6. – Výstava fotografií Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma očima s prodejním a prezentačním stánkem, 6. 5. –
vernisáž výstavy, Galerie RIM, Otrokovice
21. 5. – Významné dny… slavte s námi – Mezinárodní den rozmanitosti – africký program pro děti, KC12, Praha 4
23. 5. – Večer pro rozvoj – další setkání Klubu přátel Ostrova Naděje, Restaurace I Love Mama, Praha 2
27. 5. – Afrika nevšedníma očima – beseda s promítáním, Moravská zemská knihovna, Brno
30. 5. – Afrika pro děti – promítání, povídání a workshopy, Restaurace I Love Mama, Praha 2
12. 6. – Vernisáž výstavy Malujeme po síti s africkými workshopy, Musaion – Letohrádek Kinských, Praha
16. 6. – Významné dny… slavte s námi – Mezinárodní den afrického dítěte – africký program pro děti i dospělé, KC12, Praha 4
10.–12. 7. – Multikulturní festival Pohoda – prezentační stánek, Trenčín, Slovensko
30. 7.–28. 8. – Výstava fotografií Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma očima s prodejním a prezentačním stánkem, Minigalerie v zimní zahradě hotelu U Kata, Kutná Hora
11. 9. – Rose Auma v Praze – setkání pro veřejnost, Restaurace I Love Mama, Praha 2
13. 9. – VIP Párty Inter Cars – prezentační stánek, Mladá Boleslav
19. 9. – Setkání nejen pro adoptivní rodiče na Slovensku, FordCentrum, Bratislava
20. 9. – Výstava fotografií Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma očima spojená s besedou, Galerie Naivní anděl, Kolín
14. 10. – Rozvojový den – prezentační stánek, Stará tržnica, Bratislava
27. 10.–2. 11. – Výstava fotografií Ester Starman „Keňa - země mnoha tváří“, Galerie Miro, Praha
29. 10. – Benefiční aukce sochy, Galerie Miro, Praha
3. 11.–31. 12. – Výstava fotografií Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma očima, Střední zdravotnická škola, Pardubice
29. 11. – Rytmy Afriky – prezentační stánek, Meetfactory, Praha
6. 12. – Vánoční trh mezinárodní organizace žen IWAP – prezentační stánek, Hotel InterContinental, Praha
13. 12. – Zimní trh mezinárodní školy Park Lane – prezentační stánek, Park Lane, Praha 1
16. 12. – Předvánoční setkání s Eunice z Keni, Kafé Luxor, Bratislava
19. 12. – Předvánoční setkání s Eunice z Keni, Restaurace I Love Mama, Praha 2z Ostrova Naděje na Rusinga Island; Musaion – Letohrádek Kinských v Praze
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Spolupráce s partnerskými školami
Do programu Partnerství, který probíhal od ledna do prosince 2014, se zapojilo deset škol. Roční plán byl rozdělen do tří
tematických bloků: 1. blok – Země, ve které žijeme a Moje škola, 2. blok – Moje rodina a Kdo jsem a 3. blok – Přání a příprava závěrečné slavnosti. Každému tématu se škola věnovala tři měsíce včetně poslání výstupů partnerské škole a závěrečné reflexe.
Školy tak měly dostatek času na zpracování témat i doplňkových
workshopů ke každému z nich.
Školy projekt hodnotily velmi kladně a požádaly nás, zda by v něm
mohly pokračovat i v dalším roce a zařadit do něj nová témata, která by děti navzájem propojila. Koncem roku bylo proto zpracováno
pokračování programu pro rok 2015 s tématy Volný čas, Koloběh
roku a Zvyky a tradice.

3) Kurzy Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci s Afrikou
V roce 2014 byly zorganizovány dva kurzy pro nové dobrovolníky.
Zájemci o rozvojové projekty tak dostali možnost získat potřebné informace o dobrovolnictví a práci na trvale udržitelných projektech rozvojové spolupráce založených na aktivním přístupu k práci s místními komunitami, citlivém postoji
ke kulturním odlišnostem a respektu k různorodosti. Seznámili se s náplní práce dobrovolného koordinátora programu
Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku, s rozvojovou osvětou projektu Afrika nevšedníma očima i s komunitním centrem Ostrov Naděje na ostrově Rusinga v Keni. Každý kurz přinesl Centru Narovinu nové posily do dobrovolnického týmu.
20.–21. 9. – Kurz dobrovolníků na Slovensku, rodinná farma Mašekov mlyn, Vráble u Nitry
25. 10. – Kurz dobrovolníků v Centru Narovinu, Praha
V tomto roce uspořádal tým Centra Narovinu také dva tradiční semináře, během nichž byly zhodnoceny probíhající projekty a naplánovány aktivity na další období. Semináře byly velmi přínosné i pro naše dobrovolníky a koordinátory, kteří
si zde navzájem předali své zkušenosti z práce na projektech.
6.–8. 6. – Seminář Centra Narovinu, Lávka Chocerady
8. 10. – Seminář Centra Narovinu, Praha
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PROJEKTY V KENI
1) Komunitní centrum „Ostrov Naděje“ na Rusinga Island
Rok 2014 byl pro komunitní centrum především ve znamení řešení otázek
rozvoje a udržitelnosti do budoucnosti.

Základní škola
V roce 2014 navštěvovalo základní školu 300 dětí. V každé třídě bylo přibližně
35 žáků. Škola uplatňuje respektující a především nenásilný přístup k dětem.
V Keni, kde jsou tělesné tresty, například používání rákosky, dodnes bohužel
zcela běžné, je Ostrov Naděje jednou z mála škol, kde fyzické tresty neexistují. Místní komunita i učitelé z ostatních škol byli proto přesvědčeni, že děti
při závěrečných zkouškách neuspějí. Výrazný úspěch žáků 8. třídy ve státních
srovnávacích testech a možnost pokračovat ve studiu na dobrých středních
internátních školách, která se jim díky tomu naskytla, byly proto velice důležitým krokem v nabourávání přesvědčení, že rákoska je pro dosažení dobrých
školních výsledků nezbytná.

Školka
Školku, jež i v tomto roce pokračovala ve výuce metodou Montessori, navštěvovalo celkem 94 dětí rozdělených do tří tříd. Tento způsob výuky dětem velmi usnadňuje přechod na základní školu –
děti znají základní počty a většina z nich už dokáže číst jednotlivá slova nebo dokonce krátké pohádky v angličtině.

Sirotčinec
V roce 2014 našlo v sirotčinci svůj domov 69 dětí ve věku od 5 do 18 let – 33 dívek a 36 chlapců. O děti se stará sociální
pracovnice a dvě vychovatelky. Děti se účastní mimoškolních aktivit v rámci dramatického klubu, klubu tradičních tanců
a sportovního klubu. Sportovní klub velmi uvítal vybudování dvou nových hřišť – volejbalového a basketbalového. V roce
2014 byli v sirotčinci na stáži i čtyři studenti z České republiky a Finska, kteří tu pomáhali především s každodenním programem a přípravovali volnočasové aktivity pro děti.

Počítačová učebna s knihovnou
Po celý rok probíhala příprava projektu vybudování počítačové učebny a knihovny. Díky finančním prostředkům získaným od dárce ze soukromého sektoru se v prosinci 2014 podařilo stavbu
nové budovy zahájit. V průběhu dalších let bude
tedy do rozvrhu žáků základní školy nově zařazena také výuka počítačů. Knihovnu budou využívat
nejen děti z komunitního centra Ostrov Naděje,
ale rovněž dospělí z celé oblasti.
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Farma
Díky závlahovému systému, vybudovanému v roce
2013, poskytuje zeleninová farma v areálu úrodu během celého roku.
Novinkou roku 2014 byla stavba kurníku a nákup 200
nových kuřat. Nyní je na farmě celkem 400 slepic, od
nichž se denně získá v průměru 150 vajec. (První produkce vajec byla v dubnu 2014.) Vedle ryb, tilápií, ze
dvou chovných rybníčků v areálu teď tedy obohacují
jídelníček dětí i vajíčka.
Dalším krokem k dosažení samoudržitelnosti projektu,
který musí denně uživit 360 dětí, byla také první úroda
kukuřice a fazolí z osmihektarového pole. V roce 2014 bylo zaseto 240 kg kukuřice a 384 kg fazolí. Podařilo se rovněž vysadit dalších 60 ovocných stromů, takže vedle vlastní zeleniny, luštěnin, rybího masa a vajec by měl v budoucnu mít areál
také dostatek vlastního ovoce.

Klinika
Klinika poskytuje zdravotní péči lidem z ostrova, přičemž speciální důraz je kladen na děti, matky a pacienty s HIV/AIDS a TBC. Cílovou skupinu tvoří přibližně
10 000 obyvatel. Lidé velmi oceňují 24-hodinový provoz 7 dní v týdnu. V databázi kliniky bylo v roce 2014
zaregistrováno celkem 7 528 pacientů, klinika měsíčně ošetřila průměrně 1 028 pacientů a proběhlo zde
50 porodů. Na klinice je zaměstnán místní personál –
clinical officer, laborant, dvě zdravotní sestry, recepční pro příjem pacientů a uklízečka. V rámci programu
RCTP byli také bezplatně poskytnuti dva specialisté na
HIV - Research Assistant a ART Nursing Officer, kteří na
klinice dlouhodobě pracují. Na výpomoc přijeli v roce
2014 i tři lékaři ze Slovenska a České republiky.

2) Voda pro Kauti
V roce 2014 probíhalo monitorování stavu projektu a komunikace s místní komunitou s cílem najít způsob, jak v budoucnosti projekt provozovat, aby byl pro obyvatele oblasti Kauti přínosný a trvale udržitelný.

3) Metodický seminář pro učitele v Keni
Během jarní pracovní cesty do Keni uspořádala Dana Feminová další metodický seminář pro učitele na Rusinga Island.
Proběhl na konci března a zúčastnilo se ho šestnáct učitelů a vychovatelů. Náplní semináře byl respektující přístup k dětem, nenásilná komunikace s nimi a využívání prožitkových výukových metod v praxi. Velká pozornost byla věnována
i vyjasnění celkové vize školy, evaluaci současného stavu a výhledu do budoucna.
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PROJEKTY NA SLOVENSKU
Díky kurzu pro dobrovolníky se v roce 2014 Centrum Narovinuv rozrostlo o další spolupracovníky. Kromě jedné dobrovolné koordinátorky, která má na starosti komunikaci se slovenskými adoptivními
rodiči, posílily slovenský tým dvě nové dobrovolnice, které zajištují
překlady, korektury a webové stránky ve slovenštině.
Dvouletý grant SlovakAid pokračoval kompletním financováním
chodu kliniky (léky, zdravotnický materiál a platy zaměstnanců),
platu vychovatele v sirotčinci a rozšíření zemědělství a hospodářství Ostrova Naděje. Projekt na Slovensku zajišťuje placený projektový manažer a účetní, jimž pomáhá jedna dobrovolnice. V listopadu 2014 byl zahájen nový
projekt, rovněž podpořený grantem SlovakAid, a sice výstavba první části střední internátní
školy na ostrově Rusinga Island. V prvním roce projektu se počítá i s otevřením výrobní dílny
na opracování předmětů z mastku a rozšířením chovu ryb o klecový chov přímo ve Viktoriině jezeře.

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ
Stejně jako v předchozích letech se i v roce 2014 naše mediální kampaně soustředily především na program Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku a komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni.
Příznivcům, sponzorům i dobrovolníkům, kteří jsou zapojeni do našich projektů, pravidelně rozesíláme informace, pozvánky a bulletiny prostřednictvím e-mailu a poštou.
Aktuální informace jsou zveřejňovány také na našich webových stránkách, facebooku a YouTube. V neposlední řadě rozesíláme tiskové zprávy a využíváme možnosti nadační inzerce v tištěných novinách a časopisech.
Konec roku je vždy ve znamení zesílené mediální kampaně. V prosinci tak byly na TV Prima a Barrandov k vidění spoty
podporující vzdělání keňských dětí. Spoty podpořila také tištěná inzerce a články, např. v magazínu National Geographic,
v týdeníku Rozhlas, Novém prostoru či Lidových novinách. V tomto období byly rovněž propagovány a nabízeny dárkové
certifikáty podporující vzdělání, zdraví a děti z Ostrova Naděje. Nový spot se objevil na facebooku, YouTube a v síti velkoplošných obrazovek na různých místech v Praze. V prosinci byl vytvořen a šířen spot PF 2015, který shrnul dosavadní
úspěchy a poděkoval za spolupráci a podporu adoptivním rodičům a sponzorům.
Mediální kampaně roku 2014 hodnotíme jako přínosné.

DĚKUJEME
Velké poděkování patří všem, kteří nás jakkoli podpořili. Bez nich bychom neuskutečnili projekty, které mění osudy konkrétních lidí v Keni. Velmi si vážíme jak jednorázové podpory, tak dlouhodobé spolupráce, například s Českým rozhlasem
– Rádiem Junior a projektem „Malujeme po síti“, nadací Divoké Husy, Hedvábnou stezkou, restaurací I Love Mama, s firmami Inter Cars, RIM, Trado Image, Grafokon, Moos, Newton media, Fontana a dalšími.
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FINANČNÍ ZPRÁVA za rok 2014
Příjmy a výdaje z fondů Centra Narovinu v roce 2014
Fond na školné pro adoptované děti v Keni

911.101

Příjmy
z toho zůstatek z minulých let

2 888 457,22
2 888 457,22
zůstatek k 31. 12. 2014

2 888 457,22

Fond Through Education Towards a Universal Human Nation
Příjmy
z toho zůstatek z minulých let

911.103
500 000,00

500 000,00

Převod do jiných fondů

500 000,00

zůstatek k 31. 12. 2014

0,00

Fond Kofinancování projetku Rusinga Island SK

911.105

Příjmy

405 746,86

z toho zůstatek z minulých let

155 746,86

Převod z jiných fondů

250 000,00

zůstatek k 31. 12. 2014

405 746,86

Fond Propagace

911.106

Příjmy

651 059,00

z toho zůstatek z minulých let

401 059,00

převod z jiných fondů

250 000,00

Čerpání na propagaci

12 100,00

zůstatek k 31. 12. 2014

638 959,00

Fond 203 - Bright Future Learning Centre

911.203

Příjmy
z toho zůstatek z minulých let

50,00
50,00

Převod do Keni

50,00

zůstatek k 31. 12. 2014

0,00

Fond 218 - Shadai Humanist Community School

911.218

Příjmy
z toho zůstatek z minulých let

2 000,00
2 000,00

Převod do Keni

2 000,00

zůstatek k 31. 12. 2014

0,00

Fond 800 Klub přátel adopce

911.800

Příjmy
z toho zůstatek z minulých let

166 622,31
166 622,31
zůstatek k 31. 12. 2013

Fond 900 - Rusinga Ostrov Naděje

911.090 (dříve 911.888)

Příjmy
z toho zůstatek z minulých let

166 622,31

455 365,95
455 365,95
zůstatek k 31. 12. 2014

455 365,95

Fond 901 - Rusinga Sirotčinec

911.091

Příjmy
z toho zůstatek z minulých let

3 000,00
3 000,00

Převod do Keni

3 000,00

zůstatek k 31. 12. 2014

0,00
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Fond 903 - Rusinga škola

911.093

Příjmy
z toho zůstatek z minulých let

7 260,39
7 260,39

Převod do Keni

7 260,39

zůstatek k 31. 12. 2013

0,00

Fond 904 Rusinga Zdravotní středisko

911.094

Příjmy
z toho zůstatek z minulých let

12 712,50
12 712,50

Převod do Keni

12 712,50

zůstatek k 31. 12. 2014

0,00

Fond 805 - Metodický seminář pro učitele v Keni

911.805

Příjmy
z toho zůstatek z minulých let

130 000,00
130 000,00
zůstatek k 31. 12. 2014

130 000,00

Fond 806 - Projekt výchovou k nenásilí

911.806

Příjmy
z toho zůstatek z minulých let

128 278,00

Čerpání

21 953,00

zůstatek k 31. 12. 2013

106 325,00

128 278,00

Příjmy a výdaje do fondů Centra Narovinu za rok 2014
Příjmy 2014

tis. Kč

Počáteční stav 1. 1. 2014

4 851,00

Příjmy do fondů

0,00

Výdaje 2014

tis. Kč

Čerpání z fondů

60,00

z toho do fondu školného

z toho do fondu školného

z toho do fondu zdravotního pojištění

z toho do fondu zdravotního pojištění

z toho ostatní

z toho ostatní

Konečný stav 31. 12. 2014

60,00
4 791,00

Výnosy a náklady Centra Narovinu za rok 2014
Příjmy 2014

tis. Kč

Výdaje 2014

tis. Kč

Prostředky za bezúplatná plnění

25 675,00

Platby do Keni

21 470,00

Tržby z vlastní činnosti

8,00

Provozní náklady

4 724,00

Přijaté úroky

2,00

Kurzové ztráty

17,00

Kurzové zisky

23,00

Bankovní poplatky

82,00

Přeúčtování služeb - energií

131,00

Dań z příjmů

3,00

Doplacená dotace z roku 2012

764,00

Příjmy celkem

26 603,00

Výdaje celkem

26 296,00

Hospodářský výsledek

307,00
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Složení provozních výdajů Centra Narovinu za rok 2014
tis. Kč

tis. Kč

Spotřeba dr. materiálu

204,00

Účetní, právní služby

269,00

Energie

112,00

Inzerce

225,00

Drobné opravy

3,00

Telefon, internet

64,00

Cestovné

97,00

Ostatní služby

155,00

Drobné občerstvení

6,00

Mzdové náklady

1 644,00

Nájem

116,00

Správní poplatky

7,00

Admin. nákl. proj. školné v Keni

1 822,00

Celkem

4 724,00
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Sokolská 32, 120 00 Praha 2
(metro I.P. Pavlova)

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