
                                             
 

 
 
 

 
Výroční zpráva občanského sdružení  

Humanistické centrum Narovinu 
za rok 2009 

 
 

1) PROJEKTY V ČESKÉ REPUBLICE 
 

• Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku 
• Provoz Humanistického centra Narovinu v Praze 
• Organizace Plesu Afrika v pražské Lucerně 3.4. 
• Projekt Afrika nevšedníma očima ve školách a pro veřejnost 
• Putovní výstavy fotografií z Keni po celé ČR 
• Projekt Výchova k nenásilí 
• Setkávání příznivců a adoptivních rodičů – pravidelná promítání a diskuse 
• Sbírky darů (školní potřeby, zdravotnický materiál, sportovní potřeby...) na 

podporu Kampaně lidské podpory v Keni 
• Podpůrné akce v ČR na podporu projektů Kampaně lidské podpory v Keni – 

benefice, přednášky, prezentační stánky atd. 
• Cesty koordinátorů Kampaně lidské podpory do Keni 
• Návštěva koordinátorů z Keni v ČR – diskuse a workshopy ve školách... 
• Světový pochod za mír a nenásilí 

 
 
Detailní přehled aktivit v rámci projektu Afrika nevšedníma očima 
 

V rámci projektu Afrika nevšedníma očima bylo celkem realizováno 92 akcí v základních a 

středních školách. Dále bylo realizováno 10 akcí ve speciálních zařízení, jako jsou 

diagnostické ústavy, speciální školy nebo centra speciálních služeb. V rámci aktivit pro děti 

základních a středních škol bylo provedeno evaluační šetření, ve kterém bylo rozdáno více 

než 500 dotazníků. Zpět se vrátilo 412 dotazníků, jejichž zpracování přineslo zpětnou vazbu o 

projektu. Reference z většiny akcí byly vyvěšeny na webových stránkách Humanistického 

centra Narovinu. Dále proběhlo 40 akcí pro veřejnost. Celkem tedy bylo realizováno 142 

přednášek, besed s promítáním, workshopů a projektových dnů. Realizace aktivit 

probíhala během celého roku 2009. 

Putovních výstav bylo realizováno během celého roku celkem 21. 



V roce 2009 proběhlo navázání nových partnerství českých škol se školami v Keni. Bylo 

osloveno několik škol, řadu z nich navštívili učitelé a koordinátoři z Keni v rámci své 

červnové a prosincové návštěvy, a bylo navázáno 11 partnerství. Tato partnerství budou 

nadále v rámci pokračujícího projektu a aktivit Humanistického centra Narovinu podporována 

a rozvíjena. Realizace nových partnerství probíhala během celého roku 2009. Stávající 

partnerství, navázaná v roce 2008, pokračovala i v roce 2009. Školy v České republice 

pořádaly finanční i materiální sbírky ve prospěch svých partnerských škol v Keni. ZŠ 

Dukelská v Českých Budějovicích odeslala do Keni výukové předměty a 19 612,-Kč na 

pomůcky a vybavení přímo v Keni. Gymnázium Jana Palacha v Mělníce odeslalo do Keni 

výukové předměty, ZŠ Kladno uskutečnila finanční sbírku, Gymnázium Karla Polesného ve 

Znojmě rovněž a zároveň studenti pořádali osvětové přednášky a prezentace rozvojové 

spolupráce. ZŠ Hostýnská v Praze pořádala Africký týden, v rámci kterého se uskutečnila 

materiální sbírka pro školu v Keni. Všechny školy nadále podporují adoptované dítě v Keni a 

pokračují v projektu 

Dále byly realizovány dvě conference na téma chudoba v rozvojovém světě u příležitosti 

Mezinárodního dne nenásilí vyhlášeného OSN na 2.října, tedy v den, kdy se narodil Mahátma 

Gándhí, propagátor myšlenky aktivního nenásilí. První z nich proběhla v Praze dne 2.10.2009 

v ZŠ Resslova a zúčastnilo se jí 150 žáků z pěti škol. Druhá se konala dne 12.10.2009 ve 

spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a 

zúčastnilo se jí zhruba 80 žáků středních škol. 

 
 
2) PROJEKTY V KENI 
 

• Komunitní centrum „Ostrov Naděje“ na Rusinga Island 
• Voda pro Kauti 
• Kibera kids for peace 
• Spolupráce s partnerskými školami 
• Metodický seminář pro učitele v Keni 
• Tábor pro děti ze slumů v Keni 

 
 
3) PROJEKTY NA SLOVENSKU 
 

21.3. Benefiční akce Dejme šanci míru – Zvolen 
 
Dále bylo na Slovensku zorganizováno několik prezentačních a propagačních akcí pro 
veřejnost a ve školách podporujících projekty Kampaně lidské podpory, jako například: 
 



Leden – prezentace ve škole v Žilině. Škola podporuje několik dětí v projektu Adopce na 
dálku v Keni. Prezentace byla spojená s výstavou fotografií. 
 
Březen až duben – prezentace a propagační akce včetně bazárku pro Afriku na ZŠ sv. A. 
Svorada a Benedikta v Skalitom. 
 
Březen - prezentace na ZŠ v Tvrdošíně. Škola take podporuje project Adopce na dálku. 
 

 
4) SPOLUPRACUJEME a DĚKUJEME 

 
Děkujeme za velmi příjemnou spolupráci těmto organizacím a firmám, které nám dlouhodobě 

pomáhají pomáhat:  

Velký Sál Lucerny Praha, Restaurace Mánes v Praze, DDM Praha 3 - Ulita, Český rozhlas "Malujeme 
po síti", Nadace Divoké Husy, Rádio 1, Expres rádio, Nový Prostor, British Airways, AV Media, 
Tiskárna AFBKK, Copy General, Fontana, tiskárna Grafokon, Newton media, Kelcom, BonoArt... 
Děkujeme i všem příznivcům, dobrovolníkům a dalším dárcům, kteří se do našich akcí a projektů 

aktivně zapojují. 

 
 

5) KONTAKTY A OFICIÁLNÍ INFORMACE 
 
Humanistické 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  
 
 

6) PŘÍLOHY 
 

 

Příloha číslo 1 – fotodokumentace z akcí ve školách 
 
Příloha číslo 2 – fotodokumentace z putovních výstav 

Příloha číslo 3 – finanční zpráva za rok 2009 

 

 

 

 

 
 
 

 


