
 

  
                        vás zve na semináře   
     

                  DOBROVOLNÍCI 
pro ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI v AFRICE 
 

Máš chuť seznámit se s novými lidmi a kulturami a věnovat něco ze svých schopností 
a volného času pro něco smysluplného? 

 

Máš chuť zapojit se do projektů rozvojové spolupráce a výchovy zaměřených na Afriku? 
 

ST 20.04. + ČT 21.04.2011 17:00–21:00 hod 
večerní seminář (dva na sebe navazující večery), Centrum Narovinu, Tyršova 1, Praha 2 

 
nebo 

 

S0 28.05. od 10.00 hod – NE 29.5.2011 do 16.00 hod  
víkendový seminář s ubytováním, Klub Lávka Chocerady (www.lavkachocerady.cz) 

cena cca. 700Kč (ubytování, strava), nutná rezervace do 30.4.2011 

Seminář, na který Tě zveme, Ti umožní dozvědět se vše potřebné o problémech a práci v projektech 
rozvojové spolupráce, s důrazem na trvalou udržitelnost, aktivní přístup při práci s místními komunitami, 
citlivý přístup ke kulturním odlišnostem, respekt různorodosti. Seminář Tě seznámí s prácí koordinátora 
projektu „Adopce afrických dětí“, rozvojovou osvětou a výchovou "Afrika nevšedníma očima … nejen v 
českých školách" i komunitním centrem "Ostrov Naděje" na Rusinga Island v Keni.   

Účastníci se v případě zájmu budou moci po semináři aktivně zapojit do projektů Centra Narovinu 
tady v ČR. Především hledáme další zodpovědné koordinátory pro projekt „Adopce afrických dětí“, 
dobrovolníky na zajištění výstav a propagace projektů, pomocníky na zpracování videí a prezentací 
projektů v Keni, grafiky, administrativní výpomoc, specialisty na propagaci na internetu... 

Kurz vede Dana Feminová – zakladatelka a předsedkyně Centra Narovinu, dlouhodobě organizující projekty v Keni 
a v ČR, jako je např. projekt „Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku“, "Ostrov naděje" na Rusinga Island 
v Keni, „Ples Afrika“, výstavy, festivaly, přednášky „Afrika v českých školách“…    a 
Alena Polanecká – koordinátor projektu „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“, lektor přednášek o 
Keni na školách, … 

Informace a zápis:  alena.polanecka@adopceafrika.cz, mobil: 603 945 590 
 
 

     CENTRUM NAROVINU – Tyršova 1, Praha 2,    www.a d o p c e a f r i k a .czm    
                                                                                                                         

Kurz je realizovaný v rámci projektu“Through Education towards  
a Universal Human Nation“, který je financován  z prostředků  

Evropské unie a  spolufinancován z prostředků  
vládního programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 


