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ÚVodní sloVo předsedkyně  
Centra naroVinu

Rok 2011 byl pro Centrum Narovinu zdánlivě rokem klidným – obdobím jakési stabilizace situace po větších organizačních změnách 

uskutečněných v průběhu roku 2010. Ale možná proto, že už máme po jedenácti letech afrického dobrodružství živé rytmy a barvy 

Afriky vryté hluboko pod kůží, i tak to znamenalo spoustu aktivit, akcí i objevů a posunů v našich projektech i v našem nahlížení na svět.

Do popředí našeho zájmu se dostává zvláště směřování k trvalé udržitelnosti a samostatnosti našich projektů v Keni a jejich dopad na 

celé místní komunity. Zkrátka každým krokem se cesta otevírá a ukazují se nové výzvy, problémy i možnosti.

Touto zprávou bychom chtěli předat alespoň informace o tom, co se slovy, čísly a obrázky předat dá, a snad i trochu inspirovat k tomu, 

aby se cestou rozvoje, solidarity, soucitu a spolupráce vydávalo čím dál více lidí.

Za každý sebemenší krůček, který jste udělali s námi, i za ty, kterými se připojíte v dalších letech, velice děkujeme. Speciální dík patří 

i všem dobrovolníkům Centra Narovinu, protože především na jejich práci jsou projekty v Evropě i v Keni postaveny.

Dana Feminová
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předstaVení Centr a naroVinu

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

 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 a lidé

Centrum Narovinu mělo v roce 2011 celkem 11 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.
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Orgány Centra Narovinu působily v roce 2011 v tomto složení:

Rada

1) Dana Feminová – předsedkyně 

2) Simona Heřtusová – místopředsedkyně 

3) Daniela Cachová – členka 

4) Hana Kořínková – členka 

5) Hana Jodasová – členka

Revizní komise

6) Vlasta Dobešová 

7) Pavlína Drozdová

Zaměstnanci Narovinu v roce 2011

1) Dana Feminová – výkonná ředitelka a hlavní koordinátorka projektů rozvojové spolupráce

2) Hana Kořínková – vedoucí administrativního zajištění projektu adopcí

3) Hana Jodasová – administrativní zajištění projektu adopcí

4) Simona Heřtusová – koordinátorka projektů v ČR a Keni, fundraising a propagace

5) Alena Polanecká – koordinátorka projektu “Afrika nevšedníma očima”  

(Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém světě – Through Education towards a Universal Human Nation)

6) Magdalena Saláková – lektorka projektu “Afrika nevšedníma očima”  

(Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém světě – Through Education towards a Universal Human Nation)
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Kontakty a oficiální informace:

 Centrum Narovinu
Adresa: Tyršova 1, 120 00 Praha 2, Mobil: +420 732 203 196, 608 301 270 

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 43-2713670257 

IČO: 63109948, DIČ: CZ 63109948 Registrace: MV ČR 22. 6. 1995 pod č.j. II/S-OS/1-27557/95-R

 Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku

 Miniobchůdek Afrika v duchu “Fair Trade”
(Centrum Narovinu, mobil 732 203 196, info@centrumnarovinu.cz)

	 Projekt Afrika nevšedníma očima - programy ve školách a pro veřejnost, kurzy pro dobrovolníky
(Alena Polanecká, 603 945 590, alena.polanecka@adopceafrika.cz)

 Projekty v ČR - výstavy, koncerty, sbírky, benefice, Afrika party... sponzoring a propagace
(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)

	 projekt	výchova	k nenásilí,	Metodický	seminář	pro	učitele	v keni
(Daniela Cachová, 724 785 876, bedy.ns@seznam.cz)

6



proJekty V české republiCe

1) Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku

V roce 2011 se do projektu „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“ zapojilo 227 nových sponzorů – jednotlivců, skupin, 

pracovních kolektivů, tříd, škol či firem. 227 dětí v Keni tak našlo své nové adoptivní rodiče, díky nimž mohly děti zahájit školní docházku 

nebo v ní pokračovat. Program naopak úspěšně zakončilo desítky studentů – absolventů, kteří po dokončení svého studia hledají nebo 

již našli zaměstnání. Jen například střední školu zdárně ukončilo 134 dětí. V rámci programu zdravotní péče bylo pro období 2011/12 

pojištěno 1168 dětí. Všechny děti prošly preventivní prohlídkou a měly zajištěnou zdravotní péči na celý rok.

O informovanost a adoptivní rodiče se stará tým dobrovolných koordinátorů – v ČR 24, na Slovensku 3 a v Keni 12.

Na podzim 2011 byla také uspořádána sbírka potravinové pomoci pro rodiny z oblastí postižených dlouhotrvajícím suchem. Sbírka 

byla velmi úspěšná, zajistilo se jídlo pro 119 rodin dětí, které máme v programu Adopce afrických dětí na dálku, a dalším 20 rodinám 

z postižených oblastí, které také trpěly nedostatkem.

Rodiny, které jsou zařazeny v  programu Adopce 

afrických dětí na dálku, obdržely tyto potraviny: 90 kg  

kukuřice, 90 kg fazolí, 20 kg rýže a  10 kg tuku na 

vaření. Rodinám vydržely tyto potraviny průměrně na  

4 měsíce. Menší balíčky obsahovaly 5 kg tuku na 

vaření, 4 kg rýže, 24 kg kukuřice a 24 kg fazolí.

Za zmínku také stojí návštěvy adoptivních rodičů za 

dětmi do  Keni. Keňské rodiny ročně navštíví desít-

ky Evropanů a  pro obě strany se tato setkání stávají 

nezapomenutelným zážitkem. Postřehy adoptivních 

rodičů pravidelně uveřejňujeme v  bulletinu nebo na 

webových stránkách.

Graf počtu „adoptovaných“ dětí v jednotlivých trimestrech
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2) Projekt „Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém světě“ (Through Education towards 

a Universal Human Nation) aneb Afrika nevšedníma očima 

Aktivity ve školách

V České republice se uskutečnilo 127 prezentačních akcí na 61 mateřských školkách, základních a středních školách. Celkově se zúčastnilo 

5426 studentů ve věku od 4 do 18 let. Oproti roku 2010, kdy byl největší zájem hlavně o samostatné přednášky, upřednostňovaly školy 

v roce letošním besedy spojené s praktickými ukázkami, při nichž měli žáci a studenti možnost vyzkoušet si různé aktivity na vlastní kůži. 

Oblíbené a prověřené workshopy, jako jsou např. „Africká móda“ či „Výroba hraček z odpadků“, jsme rozšířili o mnoho nových aktivit pro 

mladší i starší posluchače. Mezi tyto aktivity patří např. workshopy „Africká pohádka“ a „Africká vesnice“, které děti přenesou do života na 

africkém venkově a předvedou nesnáze, s nimiž se africké děti i dospělí setkávají, nebo workshop s názvem „Hudba v Africe“, při němž se 

studenti seznámí s hudební kulturou afrického kontinentu, naučí se píseň ve svahilštině, zatančí si a zabubnují. Do aktivní spolupráce při 

organizaci celodenních programů pro celou školu bylo během celého roku zapojeno take více učitelů.

Pro školy, které mají adoptované dítě nebo partnerskou školu v Keni, je naše nabídka programu nejen vítaným obohacením a vytrže-

ním ze stereotypu školního roku, ale hlavně bližší ukázkou afrického života. Ta českým studentům přiblíží každodenní strasti afrických 

vrstevníků, a umožní jim tak více pochopit nutnost rozvojové spolupráce. 

Akcí na mnoha školách (červen 2011) se také zúčastnila keňská koordinátorka Rachel Okoko, která Českou republiku navštívila v rámci 

projektu. Źáci a studenti tak měli možnost debatovat přímo s někým, kdo v Keni narodil, vyrostl, založil rodinu a stále tam žije. 

V sobotu 26.11.2011 uspořádalo Centrum Narovinu ve spolupráci s Katedrou hudební výchovy a Pedagogickou fakultou UK u příležitos-

ti Mezinárodního dne tolerance (16. 11.), Světového dne dětí (20. 11.) a Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách 

(25.11.) studentskou konferenci Kapka Afriky / Kapka pro Afriku. Cílem konference bylo blíže představit africký kontinent a jeho kulturu, 

upozornit na vybrané problémy tamějšího života a pomocí interaktivních workshopů „Through Education towards a Universal Human 

Nation“ ukázat studentům možnosti zapojení multikulturní výchovy do výuky na základních a středních školách. Konference se sklá-

dala ze čtyř bloků přednášek s diskusemi se zaměřením na témata: „Kontinent Afrika“, „Afrika a rozvojová spolupráce“, „Kultura Afriky“ 

a „Afrika nevšedníma očima“ – poutavé workshopy usnadňující poznávání života a kultury v Africe včetně hudebních a výtvarných 
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dílen. Konference se celkem zúčastnilo 35 návštěvníků, a to nejen z řad veřejnosti a studentů spolupořádající vzdělávací instituce, ale 

také zástupci vedení Pedagogické fakulty: paní proděkanka a vedoucí katedry hudební výchovy. Akce sklidila pozitivní ohlas a ze strany 

Pedagogické fakulty UK již byl projeven zájem o uspořádání podobné akce i v budoucnosti. 

Aktivity pro veřejnost

V České a Slovenské republice se uskutečnilo celkem 66 akcí pro veřejnost. Kromě již tradičních putovních výstav zobrazujících život 

v Africe jsme program rozšířili o workshopy pro veřejnost, které účastníky obohatily o poutavé vyprávění o životě v Africe a představení 

rozvojových projektů Centra Narovinu. Akce se konaly v kavárnách, kulturních či rodinných centrech, kinech, domovech pro seniory 

a také na dětských letních táborech.

K pravidelným aktivitám samozřejmě patří setkávání s adoptivními rodiči, kteří podporují děti zařazené do jednoho z našich největších 

projektů „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“. Kromě prezentace a poskytování aktuálních informací z Keni se převážně 

věnujeme zodpovídání rozličných dotazům. Pro adoptivní rodiče bývá nejzajímavější setkání s keňským koordinátorem: v letošním roce 

se sponzoři mohli setkat s Rachel Okoko, a to na setkáních v Praze a v Brně.

Jako již tradičně jsme také připravili „Africkou párty“. Abychom ji v letošním roce trochu obměnili, rozhodli jsme se změnit místo konání. 

Místo velkého prostoru pro tisíce lidí v pražské Lucerně jsme zasadili letošní Africkou párty do menšího a osobnějšího klubu ROXY. 

20.10. se zde sešly stovky lidí, aby si okořenily konec roku africkou atmosférou a zároveň přispěly sbírkou kancelářského a zdravotnické-

ho materiálu na školy a zdravotnická zařízení v Keni.

Spolupráce s partnerskými školami

V průběhu roku 2011 aktivně probíhala spolupráce 25 českých a afrických škol. V České republice bylo navázáno 14 nových partnerství 

mezi českými a keňskými školami a ve svých aktivitách dále pokračovalo 11 dvojic partnerských škol z roku 2010. Studenti českých škol 

psali dopisy svým keňským kamarádům, připravovali různé pomůcky od malých skládaček až po velké autentické mapy. Na některých 

školách studenti vyrobili powerpointové prezentace či dokonce natočili video o své škole, které poté zaslali do Keni. Na oplátku obdr-

želi jako odpověď dopisy, fotografie či video z předávání pomůcek a jejich používání ve třídách.
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Kurzy „Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci s Afrikou“

V České republice bylo uspořádáno 5 kurzů pro dobrovolníky, 3 pro nové zájemce a 2 pro stávající dobrovolníky. Pro spolupracující dobro-

volníky pořádáme každoročně dva kurzy, na kterých rozšiřujeme jejich informovanost o probíhajících projektech a aktuální situaci v Keni. 

Pro nové zájemce o spolupráci jsme uskutečnili dvoudenní kurzy v březnu a dubnu a víkendový kurz v květnu. Všechny kurzy pro Českou 

i Slovenskou republiku se konaly pro větší zájem na české straně v České republice. Mnozí zájemci o dobrovolnictví jsou především z řad 

adoptivních rodičů. Kurzy jsou zaměřeny všeobecně na rozvojovou spolupráci a na konkrétní projekty Centra Narovinu v Keni. Kromě 

teorie jsou kurzy oživeny praktickými workshopy, shlédnutím řady dokumentačních fotografií a video-materiálů pořízených v Keni. V roce 

2011 prošlo kurzem pro dobrovolníky 71 lidí, z čehož bylo 30 zcela nových zájemců. Tým dobrovolníků se díky těmto kurzům rozrostl  

o 6 nových koordinátorů projektu „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“ a mnoho nových adoptivních rodičů.

3) Mezinárodní výtvarná soutěž Českého rozhlasu Malujeme po síti 2011 – téma „Báje, 

pohádky a pověsti“

Také v roce 2011 se děti z keňských škol zúčastnily výtvarné soutěže Malujeme po síti. Českému rozhlasu byla předána stovka obrázků 

z deseti partnerských škol. Obrázky z Keni byly pro srovnání s obrázky dětí ze západní Evropy opět velmi zajímavé, objevily se na nich 

inspirativní příběhy plné keňských tradic, zvyků i kultury.

Nejhezčí obrázky celé soutěže byly vystaveny od června do září v pražském letohrádku Kinských. V rámci vernisáže 14.6. proběhl i zajímavý 

doprovodný program, který zajišťovala naše organizace a zúčastnila se ho i jedna z našich afrických koordinátorek Rachel Okoko. V rámci 

workshopů s africkou tématikou si mohli zájemci vyzkoušet africké oblečení, nošení věcí na hlavě, naučit se africkou písničku nebo si vyro-

bit hračku z odpadků. Program byl doplněn hudebním vystoupením v podání našich koordinátorek Rachel Okoko a Magdaleny Salákové.
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4) Výchova k nenásilí

Projekt Výchova k nenásilí pokračoval v roce 2011 částečně pod naší koordinací, částečně sám v rámci iniciativy lektorů, kteří navštívili 

metodický seminář Výchovy k nenásilí v roce 2010.

V ZŠ Grafická (Praha 5) docházely jednou měsíčně dvě lektorky, aby prožitkovou formou prohlubovaly povědomí o aktivním nenásilí 

a lidských právech.

V dubnu se organizace Komunita pro lidský rozvoj, která je hlavním realizátorem projektu Výchovy k nenásilí, účastnila 7. mezinárod-

ního veletrhu životního stylu (Esoterika) a 12. veletrhu neziskových organizací (NGO Market 2011), kde prezentovala formou propa-

gačního stánku spolu s dvěma dalšími spolupracujícími neziskovými organizacemi (Svět bez válek a násilí, Convergence of Cultures)  

své projekty.

14.5. byla Komunita pro lidský rozvoj pozvána na Českou Konferenci a kromě vlastního příspěvku týkajícího se Výchovy k nenásilí  

organizovala sekci výchovy, do které jednak pozvala přednášející hosty a jednak koordinovala průběh workshopů přímo na místě.

V listopadu byl zorganizován druhý dvoudenní metodický seminář pro veřejnost v Parku Studií a Reflexe Pravíkov a prožitkovou formou 

byla představena zkorigovaná verze metodického manuálu.

Zároveň bylo zažádáno o akreditaci MŠMT, která byla pro metodický seminář následně udělena.
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proJekty V keni

1) Komunitní centrum „Ostrov Naděje“ na Rusinga Island

Během roku 2011 pokračovalo celé komunitní centrum “Ostrov Naděje” ve všech svých aktivitách a službách místní komunitě. Stalo se 

velmi známým a ceněným projektem v celé oblasti, které se dotýká životů spousty místních rodin a útočištěm pro děti v nouzi i z velmi 

vzdálených míst. Navíc svým přístupem k dětem i k poskytování zdravotní péče mění různé předsudky v místní komunitě.

Základní škola

V  roce 2011 měla škola šest tříd (7. třída byla nově otevřena od ledna 2012). Všem dětem byl poskytován oběd ve školní jídelně, 

měly k dispozici školní knihovnu i počítačovou místnost. Díky klinice prošly všechny děti také preventivními prohlídkami, byly pro ně 

pořádány vzdělávací a osvětové přednášky týkající se hygieny, první pomoci i sexuální výchovy a prevence HIV.

Veliké úspěchy slavily mimoškolní aktivity – děti ve sportovním klubu i děti z dramatického kroužku vyhrávaly regionální soutěže a tyto 

aktivity jim přinášely velkou radost. 

Hodně aktuální byla metodologie a způsob výuky ve škole (bez rákosky, pozitivní motivace, nové výukové metody). Všichni učitelé se 

zúčastnili pětidenního metodologického semináře, který vedly lektorky Centra Narovinu z České republiky a “Ostrov Naděje” ho hostil 

ve svých prostorách.

Školka

Podařilo se dokončit a vybavit novou budovu školky, která byla přizpůsobena potřebám výuky ve stylu Montessori. Nyní jsou ve školce 

prostory pro oddělené aktivity jednotlivých tříd i společné aktivity a učitelky mají možnost mnohem lépe spolupracovat a využívat 

výukové pomůcky. Školka měla v roce 2011 3 třídy a celkem ji navštěvovalo přes 90 dětí.
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Sirotčinec

V sirotčinci bylo celkem 43 dětí a nalezly v něm útočiště také týrané nebo opuštěné děti nejen z Rusinga Island, ale také například 

z chudinských čtvrtí Nairobi. V roce 2011 bylo přijato celkem 5 nových dětí, z nichž tři ve velice zbídačeném stavu. “Ostrov Naděje” se tak 

stal opěrným bodem v oblasti, kam i policie vodí týrané děti potřebující ošetření, pomoc a nový domov. Situace těchto nově přijatých 

dětí se výrazně dotkla všech lidí “Ostrova Naděje” a celý tým se opravdu snaží dát maximum, aby těmto dětem vytvořil příjemný 

a láskyplný domov. Podařilo se také získat grant z oficiální rozvojové pomoci Slovenska na rozšíření ubytovací kapacity sirotčince, takže 

na rok 2012 se plánuje stavba nové budovy.

Farma

Farmaření se organizuje v rámci stravovacího programu. Pěstuje se například špenát, dýně a mnoho druhů zeleniny. V průběhu roku 

2011 byl za symbolickou cenu pronajat sousední pozemek, takže se rozrostla plocha obdělávané půdy. Keňská vláda darovala projektu 

jako ocenění nejúspěšnějšímu rozvojovému projektu v oblasti rybník a v něm tisíc ryb, a tak se také začalo s chovem ryb. O farmu se 

starají koordinátoři projektu společně s dobrovolníky místní komunity a dětmi ze školy a sirotčince.

Farma představuje způsob, jak snížit stravovací rozpočet Ostrova Naděje (v roce 2011 byl snížen o 5%) – cílem je směřovat k soběstačnosti. 

Do budoucnosti se plánuje rozšíření farmy a zavlažovací systém, chov kuřat, králíků a prasat.

Klinika

I v roce 2011 úspěšně probíhala spolupráce se Slovenskem. V rámci programu Slovakaid jsme získali od 1. listopadu grant na další dva 

roky spolupráce. Velký zájem o spolupráci byl také ze strany Vysoké školy zdravotnické a sociální práce sv. Alžběty, která organizovala 

stáže lékařů a mediků. Do stáží se zapojili také lékaři z České republiky.
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Nemocnice nově získala licenci na léčbu TBC, HIV a hospitalizaci delší než 24 hod. 

K dispozici bylo 8 lůžek, ambulance, zákroková část, porodní část a mobilní klinika. Ročně klinika v průměru ošetří přes 9500 pacientů 

a vykoná přes 5500 laboratorních vyšetření. Na klinice se do roku 2011 narodilo 141 dětí a provedlo se 623 dětských očkování.

Lékaři a  zdravotnický personál organizovali kurzy první pomoci, preventivní prohlídky a  vzdělávací programy o  prevenci chorob, 

hygieně, výživě, plánování rodiny a bezpečnostních praktikách. Každý pátek a sobotu se v komunitním centru také promítaly edukativní 

filmy. V rámci těchto kampaní bylo rozdáno 4500 informačních letáků.

Na klinice byl přítomen 1 místní lékař, 2 zdravotní sestry, 1 laboratorní technik a nepřetržitá služba lékařů na stážích. Navázali jsme 

spolupráci s keňskou vládou, která zadarmo zabezpečila léky – antimalarika, antikoncepci, první pomoc pro podvyživené děti před 

přijetím do nemocnice. Byla také navázaná spolupráce s místní nemocnicí v Mbitě. Velmi dobrá spolupráce probíhala také v České 

republice a na Slovensku s darováním vybavení, léků a dalších potřebných věcí.

2) Voda pro Kauti

V roce 2011 bylo realizováno několik opatření pro zlepšení přístupu obyvatelstva ke zdrojům vody:

	 realizace vrtu jako trvalého zdroje vody bez bezprostředního vlivu klimatických výkyvů v Kauti Primary School (dále KPS) včetně 

ověření jeho vydatnosti a kvality vody na základě hydrogeologického průzkumu z roku 2010 

	 návrh a realizace způsobu čerpání, akumulace a distribuce vody 

	 zachycení a zabezpečení stávajícího vývěru vody a realizace odběrného místa poblíž vývěru v Muthala Primary School (dále MPS) 

	 monitoring opatření realizovaných v roce 2010 

Realizaci vrtu a následně dodávky technologie čerpání, akumulace, distribuce a ostatních prací předcházela 2 výběrová řízení z místních 

odborných firem. Sanaci vývěru u Muthala primary school a následnou akumulaci vody a distribuční místa prováděli místní obyvatelé. 
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REALIZACE VRTU A DISTRIBUCE VODY

Vrt má hloubku 100 m a  chemicko-fyzikální rozbor vody ukázal, že se jedná o  tvrdou, silně mineralizovanou vodu se zvýšeným 

obsahem železa, manganu, vápníku, sodíku a dalším obsahem rozpuštěných látek. Výsledky byly konfrontovány s pokyny Světové 

zdravotnické organizace a také s Krajskou hygienickou stanicí v Brně. Přestože jsou určité hodnoty nadlimitní, podle materiálu WHO 

i  názoru KHS by neměla mít ani dlouhodobá konzumace této neupravené vody negativní vliv na lidské zdraví. Ovlivněny budou 

v  porovnání s  ostatními zdroji vody (dešťová, vývěry) především chuťové vlastnosti, a  dále zvýšené korozivní účinky vody a  tedy 

možnost usazování vysrážených látek (potrubí, nádrže). Místním obyvatelům bylo doporučeno kombinovat pro přímou konzumaci 

a vaření vodu z vrtu s ostatními zdroji, které doposud využívají. Z vrtu je vedena voda do dvou distribučních míst – jedno pro areál 

školy, druhé pro veřejnost (mimo areál školy). 

SANACE VÝVĚRU U MUTHALA PRIMARY SCHOOL (MPS) 

Analogicky s loňskou sanací nejpoužívanějšího vývěru vody u cesty mezi Katitu market a Kauti market byla plánována sanace dalšího 

vývěru poblíž některé ze škol. Jako nejvýhodnější se nabízel vývěr nad Yanzonga primary school (YPS). Majitel pozemků, na kterých 

se nachází vývěr, však podmiňoval realizaci „finanční kompenzací“. Této podmínce jsme nemohli vyhovět, a proto bylo rozhodnuto 

sanovat vývěr v jiné oblasti poblíž MPS. 

MONITORING OPATŘENÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2010 

Nádrže na dešťovou vodu v Kauti primary school byly naplněny (50000 l), rovněž 2 nádrže na soukromé farmě (10000 l); voda z nich je 

využívána ke všem účelům. V září 2011 také proběhlo čištění okapů před obdobím dešťů.

Vývěr Katitu – Kauti je také plně funkční, přítok je v období dešťů výrazně vyšší než v období sucha a voda je bez zákalu. Voda zde byla 

dostupná po celý rok.
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Veškeré plánované aktivity v  roce 2010 a  2011 byly dokončeny, výstupy v  podobě akumulačních nádrží, vrtu, distribuce vody, 

sanovaných vývěrů, jsou funkční a komunitou užívané. Komunita plánuje další možnosti pokračování spolupráce a navrhla například 

realizaci závlahového systému, který by velmi pomohl dalšímu rozvoji oblasti.

3) Metodický seminář pro učitele v Keni
V srpnu 2011 (7.-17.8.) zorganizovali dva lektoři z ČR metodický seminář pro učitele v rámci dvou týdenních bloků a také představili 

projekt Výchovy k nenásilí jednodenním seminářem pro učitele v Keni.

Druhého metodického semináře pro učitele s důrazem na vyučovací metody, efektivní komunikační dovednosti a nenásilný přístup se 

zúčastnilo 61 učitelů z celé Keni.

V komunitním centru Ostrov Naděje na ostrově Rusinga Island byl spolu s keňskými organizátory uskutečněn prožitkový interaktivní 

seminář, jehož záměrem bylo poskytnout keňským učitelům co největší škálu univerzálně využitelných vyučovacích metod a aktivit. 

Kromě samotného praktického vyzkoušení nejrůznějších aktivit z připraveného manuálu měli učitelé prostor ke společnému sdílení 

svých vlastních zkušeností a postřehů z praxe. 

V závěru semináře vytvořili učitelé aktivní skupinu, která si dala za cíl rozšiřovat nově získané dovednosti (metodické, komunikační 

i nenásilné) ve svém okolí s naší podporou na dálku. Náš cíl, a to inspirovat učitele a motivovat je k aktivnímu předávání nově získaných 

dovedností a postojů dál, se tedy (alespoň dle závěrečného pozitivního naladění učitelů) zdařil. 

Manuál byl přeložen do angličtiny, a tak se učitelům předává anglická verze manuálu a jsou inspirováni k vlastní aktivitě. 

Do konce roku 2011 pak proběhly v Keni pod vedením zúčastněných lektorů tři další metodické semináře.
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proJekty na sloVensku

Na Slovensku má v roce 2011 Centrum Narovinu 3 dobrovolné koordinátorky, které informují nové slovenské zájemce a úspěšně řeší 

projekt Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku.

V rámci rozvojové pomoci SARMS – Slovenské agentury pro rozvojovou mezinárodní spolupráci Slovakaid běží od října 2011 nový 

projekt Ostrova Naděje na Rusinga Island. V  tomto projektu je naplánováno dvouleté vedení kliniky, stavba sirotčince, zavlažovací 

systém a lékařské mise, které organizujeme společně s Vysokou školou zdravotnické a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě.

Projekt poběží až do října 2013.
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mediální kampaŇ

Pro lepší informovanost veřejnosti, příznivců a  dárců začalo Centrum Narovinu vydávat bulletin. Tištěná verze vychází 3x ročně 

v nákladu 3 500 ks a je pravidelně rozesílána poštou. Elektronická verze vychází 6x ročně. Obě verze bulletinů jsou ke stažení také na 

našich webových stránkách.

Pravidelně byly aktualizovány a přidávány nové propagační materiály – jak v tištěné, tak v elektronické podobě. 

Soustředili jsme se také na webové stránky a facebook, kde mohou zájemci nalézt aktuality ze současného dění Centra Narovinu.

Mediální kampaň probíhala po celý rok. Využívali jsme především tyto informační prostředky:
	 Prezentace na webových stránkách partnerů

	 Prezentace na facebooku 

 Prezentace na YouTube 

	 Informace a pozvánky prostřednictvím e-mailů „adoptivním rodičům“ zapojeným do projektu Adopce afrických dětí a dalším 

příznivcům registrovaných na našich stránkách

	 Zasílání přímých pozvánek na akce 

	 Distribuce informačních letáků, brožur a dalších propagačních tiskovin

	 Uveřejňování pozvánek, rozhovorů, inzerátů a spotů v mediích (například v kulturních měsíčnících, denících, rádiích a televizích atd.)
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spolupr aCuJeme a děkuJeme

I  v  roce 2011 probíhala velmi příjemná spolupráce s  různými organizacemi, firmami i  jednotlivci – děkujeme, že nám  

pomáháte pomáhat.

Dlouhodobě nás podporují firmy: 

Český rozhlas „Malujeme po síti“, Rádio 1, Expres rádio, agentura ProVás, Nový Prostor, tiskárna AFBKK, Copy General, Fontana, tiskárna 

Grafokon, Newton media, Kelcom, Moos, BonoArt, Pöyry Environment, RealSan a další.

A samozřejmě děkujeme i všem příznivcům a dobrovolníkům, kteří se do našich akcí a projektů jakkoliv zapojili.
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Finanční zpr áVa za rok  2011

Fond  na školné pro adoptované děti v Keni 911.101

Příjmy 21 931 237,58

z toho zůstatek z minulých let 2 537 734,94 Čerpání 0,00

z toho dary z roku 2011 19 393 502,64 Převod do Keni 14 684 915,40

zůstatek k 31.12.2011 7 246 322,18

Fond Through Education Towards a Universal Human Nation 911.103

Příjmy 2 740 696,40

z toho dotace EU 2 181 514,40

z toho dotace MZV 559 182,00 Čerpání 2 194 458,03

z toho z prostředků Centra Narovinu 0,00 Převod do Keni 68 950,00

zůstatek k 31.12.2011 477 288,37

Fond Zdravotní pojištění dětí 911.801

Příjmy 1 774 054,63

z toho zůstatek z minulých let 19 358,53 Čerpání - vrácené platby 15 300,00

z toho dary z roku 2011 1 754 696,10 Převod do Keni 1 752 000,00

zůstatek k 31.12.2011 6 754,63

Fond Příspěvky na léčebné výlohy 911.803

Příjmy 18 831,50

z toho zůstatek z minulých let 0,00 Čerpání 0,00

z toho dary z roku 2011 18 831,50 Převod do Keni 18 831,50

zůstatek k 31.12.2011 0,00

Příspěvek na ostatní (bydlení atd.) 911.807

Příjmy 15 600,00

z toho zůstatek z minulých let 0,00 Čerpání 0,00

z toho dary z roku 2011 15 600,00 Převod do Keni 15 600,00

zůstatek k 31.12.2011 0,00

Fond 201 - A Happy Offer Children Centre 911.201

Příjmy 50,00

z toho zůstatek z minulých let 0,00 Čerpání 0,00

z toho dary z roku 2011 50,00 Převod do Keni 0,00

zůstatek k 31.12.2011 50,00

Fond 212 - Maryland Junior Academy 911.212 (dříve 911.181)

Příjmy 542,80

z toho zůstatek z minulých let 542,80 Čerpání 0,00

z toho dary z roku 2011 0,00 Převod do Keni 0,00

zůstatek k 31.12.2011 542,80

Fond 214 - Ngando Preparatory School 911.214

Příjmy 11 630,00 Čerpání 0,00

z toho zůstatek z minulých let 0,00 Převod do Keni 0,00

z toho dary z roku 2011 11 630,00

zůstatek k 31.12.2011 11 630,00

Příjmy a výdaje z fondů Centra Narovinu v roce 2011
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Fond 217 - Ray of Hope 911.217 (dříve 911.120)

Příjmy 5 990,00 Čerpání 0,00

z toho zůstatek z minulých let 1 260,00 Převod do Keni 0,00

z toho dary z roku 2011 4 730,00

zůstatek k 31.12.2011 5 990,00

Fond 218 - Shadai Humanist Community School 911.218

Příjmy 2 000,00 Čerpání 0,00

z toho zůstatek z minulých let 0,00 Převod do Keni 2 000,00

z toho dary z roku 2011 2 000,00

zůstatek k 31.12.2011 0,00

Fond 219 - Terry Hope Centre 911.219

Příjmy 2 000,00 Čerpání 0,00

z toho zůstatek z minulých let 0,00 Převod do Keni 2 000,00

z toho dary z roku 2011 2 000,00

zůstatek k 31.12.2011 0,00

Fond 221 - The Survival and Substainbility of Omugumo Humanist School 911.221

Příjmy 5 800,00 Čerpání 0,00

z toho zůstatek z minulých let 0,00 Převod do Keni 5 800,00

z toho dary z roku 2011 5 800,00

zůstatek k 31.12.2011 0,00

Fond 222 - Vumulia Nursery School 911.222

Příjmy 2 700,00 Čerpání 0,00

z toho zůstatek z minulých let 0,00 Převod do Keni 0,00

z toho dary z roku 2011 2 700,00

zůstatek k 31.12.2011 2 700,00

Fond 900 -  Rusinga Ostrov Naděje 911.090 (dříve 911.888)

Příjmy 13 774,10

z toho zůstatek z minulých let 9 084,10 Čerpání 6 000,43

z toho dary z roku 2011 4 690,00 Převod do Keni 0,00

zůstatek k 31.12.2011 7 773,67

Fond 903 -  Rusinga škola 911.093

Příjmy 26 000,00

z toho zůstatek z minulých let 0,00 Čerpání 0,00

z toho dary z roku 2011 26 000,00 Převod do Keni 0,00

zůstatek k 31.12.2011 26 000,00

Fond 904 Rusinga Zdravotní středisko 911.094

Příjmy 152 131,00

z toho zůstatek z minulých let 0,00 Čerpání 1 227,00

z toho dary z roku 2011 0,00 Převod do Keni 150 904,00

z toho z prostředků CN 152 131,00

zůstatek k 31.12.2011 0,00
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Fond 950 - Voda pro Kauti 911.950 (dříve 911.110)

Příjmy 1 136 271,23 Kč

z toho zůstatek z minulých let 1 128 371,23 Čerpání 183 327,00

z toho dary z roku 2011 7 900,00 Převod do Keni 597 972,00

zůstatek k 31.12.2011 354 972,23

Fond 999 - Sbírka hladomor 911.999

Příjmy 477 958,00 Kč

z toho zůstatek z minulých let 0,00 Čerpání 0,00

z toho dary z roku 2011 477 957,90 Převod do Keni 477 958,00

z toho z prostředků CN 0,10

zůstatek k 31.12.2011 0,00

Fond Metodický seminář pro učitele v Keni 911.805

Příjmy 110 862,10 Kč

z toho zůstatek z minulých let 0,00

z toho dary z roku 2011 81 326,60 Čerpání - letenky, pomůcky, mzda 81 857,90

z toho z prostředků CN 29 535,50 Převod do Keni 29 004,20

zůstatek k 31.12.2011 0,00

Fond Projekt Výchova k nenásilí 911.806

Příjmy 138 115,00

z toho zůstatek z minulých let 138 115,00 Čerpání 663,00

z toho dary z roku 2011 0,00 Převod do Keni 0,00

zůstatek k 31.12.2011 137 452,00

Příjmy 2011 tis. Kč Výdaje 2011 tis. Kč

Přijaté dary celkem 24 749,00 Fond Školné pro adopce 19 394,00

- z toho do fondu školné 19 394,00 Projekt "Through Education…" 2 741,00

- ostatní dary 5 355,00 Vrácené dary 440,00

Dotace z EU - projekt "Through Education…" 2 182,00 Kurzové ztráty 19,00

Dotace z MZV - projekt "Through Education…" 559,00 Provozní výdaje 4 729,00

Tržby z vlastní činnosti 311,00

- z toho prodej vstupenek na Ples Afrika 28,00

Přijaté úroky 4,00

Kurzové zisky 179,00

Členské příspěvky 4,00

Příjmy celkem 27 988,00 Výdaje celkem 27 323,00

Hospodářský výsledek 665,00

Příjmy a výdaje Centra Narovinu za rok 2011
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tis.	Kč tis.	Kč

mzdové prostředky 1 159,00 kancelářské potřeby 141,00

cestovné 8,00 bankovní poplatky 84,00

poštovné 191,00 admin. náklady projektu školné v Keni 1 950,00

telefonní poplatky 71,00 ostatní služby 1 125,00

celkem 4 729,00 

Složení provozních výdajů Centra Narovinu za rok 2011
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www.adopceafr ika .cz

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

telefon: +420 732 203 196
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