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Dárky pro africké děti

Zák|adní ško|a Host!ýnská V Praze 10 a Komunitní centrum Kruh při ZŠ
Hostýnská připraviIi Ve spolupráci s Humanistickým centrem Narovinu o's. ,,Měsíc v
Africe... Akce proběh|a již počtvrté V prostorách ško|y během dubna 2010. Měsíc V
Africe by| jednou z moŽností podpořit studium dětí v Africe přispěním do sbírky
školních potřeb.

Děti z naší ško|y se během měsíce zúčastni|i oficiá|ní sbírky ško|nich
potřeb. Do sbírky přines|i sešity' tuŽky, pasteIky, papíry a čtvrtky, knihy'

Ve středu 28. 4' 2010 během dopo|edne proběh|a Ve spo|upráci
s Humanistickým centrem Narovinu o' s. beseda a promítání Íi|mu pro děti z 5' tříd
naší ško|y' Na besedě se děti dozvědě|i spoustu informací o životě V Keni a také o
moŽnosti pomoci dětem z této země' Mé|i moŽnost setkat se přímo s koordinátory
z Keni' Toto setkáni by|o pro děti Ve|mi přinosné, pro někoho to by|o úp|ně první
setkání s č|ověkem jiné baÍVy p|eti a zod|išné kultury' Po ukoněení besedy se
uskutečni|o s|avnostní předání Vyrobených a vybraných dárků pro aÍrické děti
zástupcům Humanistického centl-a' kteří zajisti|i jejich předání potřebným dětem.
Návštěvníci mě|i moŽnost proh|édnout si a zakoupit drobné \^ýÍobky přímo z Afriky.

sko|a převza|a V roce 2007 patronát nad jedním z afrických ško|áčků a
finančně ho podpoři|a během jeho da|šího studia' sbírka finančních prostředků se
kona|a na konci ško|ního roku a podaři|o se nám Vybrat mnoŽství peněz' které
pokrylo 1 ce|ý rok studia V Keni ch|apcijménem E|ijah.

spo|upráce s Humanistickým centrem Narovinu o'p's. by|a ve|mi příjemná a
přinosná' Projekt ,'Adopce na dá|ku,, jsme zahrnu|i do našeho Vlastního projéktu
rozvoje Komunitního centra a doufáme, Že bude pokraěovat i nadá|e'

A|bert Hoto\^ý' ředite| ško|y dodává ' ,,Doufáme' že se ,,Měsíc v Africe.' dětem a
veřejnosti líbil, Že se nám podařilo přispět sÚmi v,ý.tvory a také fínančni pomocÍ na
dobrou věc, Děti se naučili spolupracovat a podporovat ty slabší a uži|i sí krásný
exotický týden ve škole i se svými rodiči' součástí projektu by|a také výstava
fotografií z Afiky ve vestibulu školy, volně přístupná veřejnosti. Fotografie zapŮjčílo
H u manístické centrum N arovinu o. p.s',' ,Zz*',^-
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