
 
 
 
Vážení adoptivní rodiče a spolupracovníci,                       

 
rádi bychom Vás tímto dopisem informovali o některých novinkách a změnách  

v našem občanském sdružení “Centrum Narovinu” (původně Humanistické centrum 
Narovinu).  

 
Po 15 letech vývoje naší činnosti jsme se v návaznosti na výrazné změny  

v Humanistickém hnutí, které proběhly minulý rok, rozhodli zcela oddělit činnost Centra 
Narovinu od mnohem širších ideálů Humanistického hnutí, které si klade mimo jiné za cíl 
hlubokou osobní a společenskou změnu směřující k duchovnímu rozvoji člověka  
a nenásilné kultuře. 

Aktivity humanistů byly přeorganizovány do několika samostatných 
mezinárodních organizací dle oblasti působení, které jsou na celém světě založeny výhradně 
na dobrovolnické činnosti. Oblast humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v podobě 
práce nevládních organizací bohužel neřeší příčiny problémů, kterým se věnují a proto  
k naplnění těchto širších ideálů nesměřují. Z tohoto důvodu se  v rámci působení 
Humanistického hnutí nebude tato oblast aktivit  nadále rozvíjet. 
 

Protože si však dlouhodobě uvědomujeme, že se někteří z “adoptivních rodičů”  
a sponzorů našich projektů v Keni neztotožňují se všemi ideály a aktivitami humanistů, ale 
rádi by nadále podporovali konkrétní projekt, který si vybrali, rozhodli jsme se omezit 
činnost Centra Narovinu na rozvojovou spolupráci a výchovu a  zcela tyto aktivity od 
Humanistického hnutí oddělit. Proto jsme také zrušili spolupráci s dalšími organizacemi na 
původně společném projektu školícího a studijního centra (o kterém jsme Vás již 
informovali v předešlých dopisech)  a nebudeme tento projekt realizovat. 

 
Doufáme, že Ti z vás, kteří se neztotožňovali se spojením “charity”s širší myšlenkou 

humanismu, tuto změnu přivítají a Ti z Vás, kterým to naopak větší smysl pro podporu 
právě našich projektů dávalo, si najdou širší rozměr v některé z humanistických organizací 
a budou nadále podporovat aktivity dle vlastního výběru. Stručnou informaci o všech těchto 
humanistických organizacích a jejich činnosti přikládáme v příloze a rádi poskytneme 
jakékoliv bližší informace. 
 

S výše uvedenou změnou je spojena i změna názvu a stanov našeho občanského 
sdružení ve smyslu jasnější specifikace zaměření na oblast rozvojové spolupráce. Nový 
název je tedy „Centrum Narovinu“. 

 
Věříme, že když jsou rozvojové projekty vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou 

udržitelnost, podporu soběstačnosti, přechod od pasivního přístupu k aktivnímu převzetí 
zodpovědnosti a využívání vlastních možností, mohou velice pomáhat skutečně potřebným 
komunitám v Africe i posunovat vnímání světa. Proto jsme se rozhodli, že Centrum 
Narovinu se bude věnovat následujícím projektům, které vidíme jako velice přínosné  
a smysluplné a budeme je i nadále v tomto smyslu zajišťovat ve spolupráci s partnerskou 
organizací v Keni: 

1) Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku pro Keňu a zdravotní pojištění 
“adoptovaných dětí” 

2) Komunitní centrum “Ostrov Naděje” na Rusinga Island (sirotčinec, mateřská 
škola s výukou Montessori systémem, základní škola, vzdělávací centrum  
s knihovnou a internetovou kavárnou, zdravotní středisko) 



3) Projekt “Voda pro Kauti” 
4) Projekt rozvojového vzdělávání a osvěty v ČR - program “Afrika nevšedníma 

očima…nejen v českých školách” - tedy programy pro školy, výstavy a besedy pro 
veřejnost,  benefiční akce (byl podpořen Evropskou komisí i MZV ČR pro roky 
2010-12) 

5) Dlouhodobá spolupráce s přibližně 20 školami v Keni - program partnerství škol  
z ČR a Keni  

6) Kurzy pro dobrovolníky pro rozvojovou spolupráci s Afrikou 
 

V souvislosti s výše popsanými změnami jsme také změnili text na smlouvě Adopce tak, 
aby bylo jasné, že max. 25% z částky daru Adopce může být použito pouze pro zajištění 
projektu Adopcí a podporu dalších projektů a potřeb občanského sdružení Centrum 
Narovinu. 

Proto Vás prosíme o vyplnění nové smlouvy o Adopci tím, že se přihlásíte          
na Vaši „Soukromou stránku rodiče“ ( www.adopceafrika.cz/adoptovat  - po zalogování 
použijte odkaz „Vygenerovat novou smlouvu“) a  vytisknete si Vaši smlouvu s již novým 
textem, z kterého je zřejmé, že finanční dar bude použit pouze pro činnost občanského 
sdružení Centrum Narovinu a nikoliv na podporu projektů Humanistického hnutí. Takto 
vytisknutou smlouvu ve 2 kopiích bude třeba podepsat a odeslat na adresu kanceláře  
v Praze (Tyršova 1, 120 00 Praha 2), což platí i pro slovenské adoptivní rodiče.  
Doporučujeme před vygenerováním nové smlouvy nejprve zkontrolovat Vaše kontaktní 
údaje ( odkaz „Zaktualizovat své kontaktní údaje“) a v případě nějaké změny je opravit, aby 
na nové smlouvě bylo vše aktuální. 
Pokud byste chtěli změnit jméno, na které je adopce vedena ( prosíme o zvážení vzhledem 
k Vašim požadavkům při vystavování „Potvrzení o přijetí daru“ – toto potvrzení by mělo 
být vystaveno na jméno uvedené ve smlouvě o adopci) nebo  vyskytnou-li s jakékoliv 
komplikace, kontaktujte prosím Vašeho koordinátora adopce. 

Z důvodu odchodu slovenské koordinátorky Martiny Slávičkové na mateřskou 
dovolenou také proběhla malá reorganizace na Slovensku.Vzhledem k počtu 
“adoptovaných dětí” nebudeme nadále udržovat kancelář na Slovensku, ale dobrovolné 
koordinátorky budou spolupracovat s kanceláří v Praze.                         Pro “adoptivní 
rodiče” se však změní pouze adresa, kam odesílat nově uzavřenou smlouvu. Kontaktní 
koordinátoři na Slovensku zůstávají, v případě nutnosti lze také kontaktovat kancelář  
v Praze. 

 
Toto jsou tedy hlavní změny, které by měly zlepšit fungování našeho občanského 

sdružení a vyjasnit pole působnosti naší činnosti. Vše ostatní zůstává stejné (adresa, účet, 
koordinátoři apod). 

 
Připravujeme také nové webové stránky a prezentační materiály, takže brzy budete 

mít k dispozici aktuální informace a detaily o všech našich hlavních projektech. 
 
Samozřejmě velice rádi odpovíme na všechny Vaše dotazy a přivítáme  

veškeré připomínky, návrhy a náměty na zlepšení našeho působení v oblasti rozvojové 
spolupráce. 

 
V každém případě Vám velice děkujeme za Vaši podporu, pochopení a příjemnou 

spolupráci 
 
S pozdravem 
za Centrum Narovinu 
Dana Feminová a Simona Heřtusová 

http://www.adopceafrika.cz/adoptovat

