
Férový obchůdek – to jsou dárky s příběhem
Zboží dovážíme z Keni bez prostředníků a výdělkem podporujeme rozvoj 
komunitního centra Ostrov Naděje v Keni, které denně navštěvuje přes 
500 dětí.

Pomozte nám prosím najít další místa, kde bychom mohli zboží nabíd-
nout! Máme zkušenosti s prodejem na 
festivalech, beneficích, trzích… 
Na akcích venku i uvnitř. 
Dobré zkušenosti máme také 
s komisním prodejem v nej-
různějších obchodech či na 
školních jarmarcích. 

Předem děkujeme za další 
tipy a budeme se těšit na 
spolupráci. Více na  
simona.hertusova@adopceafrika.cz

Simona Heřtusová
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vaše myšlenky jsou už zajisté zaměřeny na plány na léto, dovo-
lené a odpočinek, přesto nám dovolte podělit se s vámi o ak-
tuality z našich projektů.
Máme tu čest představit vám další dobrovolníky Centra Na-
rovinu, tentokrát to je několik koordinátorů z Keni. Příspěvek 
"Když děti v Keni píší dopisy" vás nechá nahlédnout do keňské 
mentality a věříme, že bude přínosem nejen pro adoptivní ro-

diče, kterých se toto téma týká nejvíce. Poslední strana přináší 
inspirace, jak se školy mohou zapojit do podpory projektů. 
Krásné, slunečné a dlouhé léto.

Za Centrum Narovinu Simona Heřtusová 
simona.hertusova@adopceafrika.cz

Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra Narovinu,

www.adopceafr ik a .cz   Sokolsk  32, 120 00 Praha 2 (metro I.P. Pavlova)

Hledáme nové koordinátory programu  
Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku

Máte 1 - 2 volné hodinky týdně a rádi byste je věno-
vali dobrovolnické činnosti z domova? Je vám blízká 
Afrika a  projekty rozvojové pomoci? Tak právě vás 
hledáme :)

Na podzim proběhne seminář pro všechny zájem-
ce, již nyní můžete svůj předběžný zájem hlásit na  
info@centrumnarovinu.cz a my vám pošleme detail-
ní informace.

Děkujeme a těšíme se na nové posily Centra Narovinu.



Kdo tvoří tým Centra Narovinu? 
Představujeme dobrovolníky v Keni

Pracuji jako dobrovolná koordinátorka pro 
Centrum Narovinu v  Nairobi. Práce s  dětmi 
mne velmi naplňuje a to je hlavní důvod, proč 
jsem se rozhodla pomáhat. Některé děti po-
cházejí z  rozbitých manželství nebo nemají 
rodiče a jejich zážitky a zkušenosti jsou velmi 
různé. Proto je důležité umět si ke každému 
z nich najít vztah.

Vystudovala jsem vyšší odbornou školu (college) v oboru pora-
denství a psychologie, aktuálně dokončuji bakalářské studium 
ve stejném oboru. Jsem certifikovaná dětská učitelka (E.C.D.E. 
– Early Childhood Development and Education) a mám zkuše-
nosti s prací pro organizace Lékaři bez hranic nebo ActionAid. 
Jsem štastně vdaná, máme s  manželem tři syny a  všichni ži-
jeme v Nairobi. Ve volném čase čtu knihy a časopisy o pora-
denství, náboženské knihy včetně Bible. Ráda sleduji televizi, 
zvláště rádi se se syny díváme na fotbal. Ve formě se udržuji 
pravidelnou chůzí. Ráda vařím různá jídla africké kuchyně. 

Alice Kavulani

Je mi již 55 let. Narodila jsem se a  stále žiji 
v  Keni. Pocházím z  rodiny šesti dětí. Vdala 
jsem se v  roce 1982 a  mám 4 děti – 2 syny 
a 2 dcery. Už mám též jednu vnučku. V lednu 
2012 mi zemřel manžel. 
V  roce 2002 jsem začala pracovat pro Cent-
rum Narovinu jako dobrovolná koordinátor-
ka. Od té doby organizuji adopční programy 

po celé Keni. Zajišťuji, aby naše děti obdržely školní poplatky, 
a další se školou spojené věci včetně jídla, včas. 
Chovám drůbež a farmařím, byť jen v malém měřitku. Pokud 
přijde zákaznice, poskytuji služby i  jako kosmetička. Jsem ak-
tivní, protože být aktivní se vyplácí. Jsem nyní matkou a otcem 
zároveň, děti na mě pořád závisí, i když už si samy vyděláva-
jí příležitostnou prací. Kdybych nebyla aktivní, budeme žít 
v chudobě. 
Děkuji vám za to, že jsem dostala příležitost pomáhat Centru 
Narovinu, ať vám Bůh žehná. 

Asinah Hamisi

Jmenuji se Mary Mariamu Benjamin a  jsem 
dobrovolnou koordinátorkou. Starám se 
o více než 70 dětí v programu adopce na dál-
ku z oblasti Nairobi, Nyeri a Nakuru. Naučila 
jsem se velmi mnoho dobrých a potřebných 
věcí. Všichni koordinátoři máme nadšení pro 
pomoc a podporu potřebným dětem, sirot-
kům či dětem bez domova. 

Jsem vdaná a mám jednoho syna, který je již ženatý. Se svojí 
manželkou mají desetiletou dceru a čtyřměsíčního syna. Moje 
rodina mne velmi podporuje a pomáhá v mé koordinační čin-
nosti. Bydlíme v Nairobi v pronajatém bytě. Ve volném čase se 
věnuji domácím pracem, peru, setkávám se s přáteli, cestuji, 
tancuji, sleduji zprávy a pomáhám přátelům.

Závěrem bych chtěla poděkovat Daně, Simoně a celé kanceláři 
v České republice, všem adoptivním rodičům, Kenovi, řediteli 
nairobské kanceláře a všem koordinátorům v Keni. 

V Centru Narovinu se cítím dobře – tady pra-
cuji ve volném čase jako dobrovolník. Jinak 
prodávám ryby a  čajové lístky. Mám ráda 
práci s lidmi a ráda trávím čas se svými dět-
mi, když je legrace. Moje rodina se má moc 
dobře, až na některé věcí, které sem tam 
přicházejí, jako například nemoci apod. Ale 
já vím, že jednou přijde den a Bůh si na mě 

vzpomene. Moje práce není z nejlepších, ale děkuji Bohu za to, 
že mohu vydělat dost, abych zabezpečila své děti. Žiju v Nairo-
bi v části zvané Dandora. 

Rachel Okoko

Jmenuji se Josephat King’oo a od roku 2001 
jsem dobrovolníkem v Centru Narovinu. Po-
máhám zde těm, kteří jsou nejvíce zranitelní. 
Narodil jsem se v roce 1970 a pracuji v země-
dělství. Ve volném čase navštěvuji své přátele 
a děti, které mě potřebují. Též rád čtu. Pochá-
zím z rodiny 11 dětí, takže mě rodina nemoh-
la podporovat ve studiích, která jsem tak 

nemohl dokončit. Svou rodinu hodně podporuji z výnosu své 
práce v zemědělství. Bydlím v oblasti Machako. Líbí se mi způ-
sob, jakým Centrum Narovinu pracuje a pomáhá potřebným. 

Jmenuji se Sophia Barango a jsem koordiná-
torkou v Centru Narovinu. Starám se o to, aby 
děti, které nemají z různých důvodů přístup 
ke vzdělání, vzdělání dostaly. Když dítě one-
mocní a je v programu zdravotního pojištění, 
informují mě o tom rodiče dítěte a já potom 
předám informaci do kanceláře v  Nairobi. 
Dítě se dostaví do nejbližší nemocnice, do-

stane léky a potřebná ošetření a veškeré platby jsou pak pře-
dány k úhradě. 
Pracuji příležitostně ve škole Ngando Preparatory School. Ve 
volném čase obvykle pracuji na svém poli a učím své přátele, 
například to, jak si vzít bezpečně půjčku. Jsem ráda, když se 
s dětmi zachází hezky a fér. Každou neděli chodím do kostela. 
Mám dvě děti, obě mi pomáhají v mé dobrovolné práci. Bydlí-
me ve vesnici na jihu od Nairobi.
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Letos je to již po desáté, kdy mají „adoptivní rodiče“ možnost 
zapojit své „adoptované“ dítě do programu Zdravotního po-
jištění. 

Tento program je pro děti od začátku velkým přínosem. V Keni 
je totiž zdravotní péče velmi drahá a pro rodiny dětí zapoje-
ných do programu Adopce na dálku tudíž nedostupná. Projekt 
vznikl na základě četných zkušeností, jež jsme měli s  dětmi, 
které kvůli špatnému zdravotnímu stavu nemohly navštěvo-
vat školu. Některé případy nebyly vážné a daly by se snadno 
vyřešit, avšak protože rodiče nebo opatrovníci neměli na léč-
bu peníze, stav dětí se časem zhoršil do té míry, že dlouhodo-
bě zameškávaly školní docházku nebo je dokonce ohrožoval 
na životě. Bohužel nemocnice v Keni odmítají ošetřit i akutní 
případy ohrožení života, pokud nemají jistotu, že za ošetření 
bude zaplaceno. Zdravotní pojištění je tedy pro děti tím nej-
lepším dárkem.

Nejčastěji jsou děti léčeny s  malárií, břišním tyfem a  záněty 
horních cest dýchacích. To jsou celkem snadno léčitelné ne-
moci, ale bez lékařské péče na ně mnoho lidí v Africe umírá.

Pokud „adoptivní rodiče“ mají zájem pojistit své „adoptivní“ 
dítě a nestihli to v červnovém termínu, mohou platbu ještě do-
datečně poslat do 22. 7. 2018 a děti budou pojištěny od srpna 
2018 do konce května 2019. (Částku 1500,– Kč prosím zašlete 
na účet: 19-1460510217/0100, v případě rodičů ze Slovenska 60 
EUR na účet SK13 7500 0000 0040 0105 5909, BIC: CEKOSKBX 
pod variabilním symbolem: 6 + číslo dítěte). Během léta po-
jištěné děti procházejí kompletní vstupní preventivní prohlíd-
kou, ze které „adoptivní rodič“ dostane lékařskou zprávu.

Ti, kdo by chtěli podpořit náš program zdravotní péče, ale ne-
mají „adoptované“ dítě, tak mohou učinit nákupem Dárkových 
poukazů na lékařské ošetření, které najdete na našich strán-
kách ve Férovém obchůdku.

Lenka Čumpelíková
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Po skončení každého trimestru dostávají adoptivní rodiče 
materiály od svých dětí: kopii vysvědčení, aktuální fotku 
dítěte a dopis. Dopisy jsou často jediným prostředkem, jak 
s  dětmi komunikovat, něco se o  nich dozvědět a  naopak 
něco o sobě napsat i jim. Jenže právě dopisy se někdy stáva-
jí předmětem stížností ze strany adoptivních rodičů…

Mnohým rodičům se přes dopisy podaří s dětmi navázat 
osobnější vztah, někteří se ale na nás obracejí s  tím, že 
dopisy jejich dětí jsou neosobní, že děti píšou pořád to 
samé, o  počasí, o  rodině, o  škole a  o  tom, že děkují za 
finanční podporu. O sobě a o tom, co je baví, jak tráví čas, 
kdy nejsou ve škole, co důležitého se událo v období od 
odeslání posledního dopisu, do dopisu často vůbec ne-
napíší nebo to zmíní jen velmi stručně. Rodiče si také ně-
kdy postěžují, že jim děti neodpovídají na jejich otázky, 
které jim kladou ve svých dopisech… Komunikace s dět-
mi tedy může být pro mnohé adoptivní rodiče frustrující 
a vede ke zklamání, protože se jim osobnější komunikaci 
s dětmi nedaří navázat.

Neosobní komunikace v dopisech je téma, které řešíme 
dlouhodobě, proto bychom se mu zde rádi věnovali více 
a vysvětlili, jak to s komunikací prostřednictvím dopisů 
v Keni vlastně je, a co všechno může obsah dopisů ovliv-
nit. Proč vlastně dopisy často neobsahují dostatek infor-
mací a podrobností, které bychom my v Evropě od tako-
vé komunikace očekávali?

Často je to z  důvodu, že děti skutečně nevědí, co psát. 
Dopisy, které od nich přes naše dobrovolné koordinátory 
požadujeme, chápou jako oficiální děkovné dopisy - píší 
proto v  podstatě v  každém dopisu to samé. Převážná 
část dopisu je věnována poděkování adoptivnímu rodiči 
za jeho podporu. Přitom děti často používají vzletné frá-
ze a metafory, které působí nepřirozeně. Jde zde z velké 
části o kulturní odlišnost a o to, jak děti vnímají pomoc 

adoptivního rodiče a  jak si vysvětlují, co se od nich očekává. 
Děti jsou za podporu adoptivního rodiče opravdu vděčné. Je 
pro ně až neuvěřitelné, že se je někdo z velké dálky, kdo je ni-
kdy neviděl, rozhodl finančně podporovat. Proto se snaží, aby 
byl dopis napsán co nejlépe.

Ve škole se děti učí, jak má dopis vypadat a jaké ná-
ležitosti má obsahovat. Naučí se tu, že jde v zásadě 
o  formální oficiální dokument. Děti proto ani nena-
padne, že by do dopisu mohly psát nějaké osobní 
detaily ze svého života. V  Keni není zvykem, aby si 
lidé psali dopisy. U nás je situace jiná, už i malé děti 
píší rodičům dopisy nebo pohledy například z tábo-
ra nebo ze školy v přírodě. To, jak má takový osobní 
neformální dopis vypadat, vysvětlujeme dětem přes 
jejich koordinátory. Dáváme koordinátorům příklady 
neformálních dopisů, aby děti mohli lépe instruovat, 
ale bohužel se nám vše daří měnit jen postupně, pro-
tože v keňské společnosti je oficiální děkovný dopis 
velmi silně zakořeněn. Koordinátor navíc nemůže při 
psaní dopisů dohlížet na každé dítě.

Pokud adoptivní rodič napíše dítěti dopis, je důležité, 
kdy dopis dorazí. Pokud přijde na začátku trimestru, 
může mezi jeho přečtením a dobou, kdy děti na konci 
trimestru píší dopisy adoptivním rodičům, uběhnout 
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několik měsíců. Je tedy velká pravděpodobnost, že děti už si 
nebudou pamatovat, na jaké otázky z dopisu mají adoptivní-
mu rodiči odpovídat. A pokud adoptivní rodiče dětem vůbec 
nepíší, je nepravděpodobné, že se mezi nimi a dítětem rozvine 
nějaká osobnější komunikace, protože je těžké psát si s někým, 
koho vlastně vůbec neznáme, a také, když ani nemáme na co 
reagovat. 

Za malé děti často píšou dopisy dospělí lidé (příbuzní, sousedi 
nebo učitelé) nebo jejich kamarádi – dopis tedy píše prostřed-
ník, což situaci také může zkomplikovat, protože prostředníci 
do dopisu vnášejí svůj úhel pohledu. Menší děti na základní 
škole obvykle dlouhé dopisy nepíší, i děti u nás často napíší jen 
pár nicneříkajících řádek. To všechno je tedy třeba brát v úva-
hu. Bohatší komunikace se obvykle začíná rozvíjet ve vyšším 
věku, kdy jsou děti na střední a vyšší škole. Není výjimkou, že 
adoptivní rodiče dostanou dvoustránkové či ještě delší dopisy, 
ve kterých jim mladí lidé detailně popisují, co se stalo za uply-
nulý čas.

Jak lze celou situaci ovlivnit? Předně tím, že adoptivní rodiče 
budou dětem posílat dopisy a že jim tím dají příklad, o  čem 
všem se dá vlastně psát. Pokud i nadále budou mít rodiče po-
cit, že dopisy jsou anonymní a stejné, mohou napsat do naší 
kanceláře nebo svému koordinátorovi. My požádáme keňské 

koordinátory, aby dítěti vysvětlili, jak má do-
pis vypadat a co adoptivní rodiče zajímá. 

Velmi originální způsob vymyslel jeden 
adoptivní rodič, napsal své otázky na zvlášt-
ní papír a  pod každou otázkou nechal vol-
né místo, kam mohlo dítě dopsat odpověď. 
To je jen jedna z  možností, jak situaci řešit 
– v  každém případě je dobré to nevzdat, 
protože i  my můžeme děti obohatit a  ony 
se od nás mohou něco nového naučit. Vý-
sledkem může být hezký osobní vztah roz-
víjející se s  každým dalším dopisem. Jen je 
asi dobré neklást na děti větší nároky, než 
bychom kladli na děti stejného věku tady 
u nás. Zvláště když víme, že keňské děti se 
při psaní osobních dopisů setkávají s něčím 
pro ně úplně novým. Když to rodiče nevzda-

jí a budou trpěliví, mohou se v dopise od svého dítěte dozvě-
dět i takové hezké osobní detaily, že jejich adoptivní dcera se 
nejraději účastní ve škole hereckého kroužku, že jejich chlapec 
rád chová kachny nebo že je velký fanoušek fotbalového týmu 
Manchester United.

Jitka Motejzíková, Lenka Čumpelíková a Dana Feminová
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Myšlenkou využití chovných rybích klecí jako potenciálního 
zdroje příjmu a prostředku k dosažení samoudržitelnosti Os-
trova Naděje jsme se začali zaobírat již na začátku roku 2014. 
Jakkoli se tento nápad zdál všem okolo šílený, přesto jsme ne-
polevili v jeho realizaci a již v druhé polovině roku 2014 jsme 
na plochu Viktoriina jezera nainstalovali prvních 6 klecí o roz-
měrech 2x2x2m.

Vzhledem k tomu, že jsme byli mezi prvními, kteří se na Vik-
toriině jezeře vydali touto cestou, bylo velmi obtížné získat 
detailní know-how jak ke konstrukci klecí, tak také k samotné-
mu chovu. To jsme částečně získali z internetu, částečně díky 
konzultacím s  keňskou universitou v  Bondo, kde s  klecovým 
chovem ryb také experimentovali.

Výhoda chovu tilápií v  klecích spočívá v  tom, že tilápie má 
velmi vysoké nutriční hodnoty a do konzumní velikosti 350g 
vyroste během 5 měsíců. Tím pádem je možné během jedno-
ho roku realizovat v rámci jedné klece dva výlovy. Místní po-
ptávka vysoce převyšuje nabídku, tzn. produkci není potřeba 
nikam dále exportovat a veškerý prodej tak lze uskutečňovat 
lokálně v rámci Keni.

První výlov nesplnil naše očekávání, kvůli nedostatečným zku-
šenostem, dal by se tedy spíše nazvat experimentem. Druhý 
již byl lepší a s každým dalším jsme se přibližovali našemu cíli.

Po dvou letech jsme byli připraveni na další expanzi a produkci 
v daleko větším měřítku. Jediné, co nám chybělo, byl zkušený 
manažer, který by byl schopen takovou operaci uřídit na místě. 
I zde nám ale štěstí přálo a podařilo se nám získat zkušeného 
filipínského matadora Ronalda Gitanu, který se klecovým cho-
vem ryb zabývá již 25 let.

Pod jeho vedením došlo v průběhu února a března k renova-
ci stávajících 6 klecí 2x2x2m, vyrobení 3 nových velkých klecí 
s rozměry 6x6x6m, nasazení nové várky ryb do všech klecí, re-
kultivaci obou našich rybníků, které budou využity jako sádky, 
a také k rekultivaci farmy a jejímu spuštění v režimu integrova-
né farmy.

V  průběhu dubna byla dokončena konstrukce dalších 3 vel-
kých klecí a bylo dosaženo cílového stavu pro první pololetí 
2018 - 6 klecí 2x2x2m a 6 klecí 6x6x6m. Roční produkce této 

farmy by měla dosáhnout cca 200.000 ks ryb o celkové hmot-
nosti 70 tun.

V případě, že se naše plány naplní, zisk z prvního výlovu bude-
me okamžitě reinvestovat do výstavby dalších klecí a zvětšo-
vání farmy, čímž začneme vytvářet nové pracovní příležitosti 
pro místní komunitu a  také se rychleji přiblížíme k  bodu sa-
moudržitelnosti celého Ostrova Naděje.

Tomáš Kaštil

Chovné rybí klece 
Ostrova Naděje



Extra platby jsou mimořádné jednorázové platby, které mohou 
adoptivní rodiče poslat svým dětem mimo platby na školné. 
Extra platby by měly zejména podpořit děti při jejich studiu – jejich 
počet je z  organizačních a  personálních důvodů omezen (max. 
jedna platba na dítě a  trimestr) a  ověřujeme také jejich potřeb-
nost.
Může se jednat o koupi jízdního kola, pokud to mají děti do školy 
pěšky daleko, nákup notebooku, který studenti využijí při svých 
studiích, o podporu v rozjezdu podnikání pro ty, kteří už studium 
dokončili a chtějí se postavit na vlastní nohy, ale také např. nákup 
jídla pro rodinu, která se ocitla v náročné životní situaci. 

Adoptivní maminka Ezry (ID 41335) reagovala na dopis svého 
chlapce, ve kterém popisoval těžkou situaci své rodiny. Uhynu-
la jim kráva, v oblasti, kde žili, panovalo velké sucho, a rodina 
tak trpěla nedostatkem jídla. Protože adoptivní maminka sama 
farmaří, chápala, co taková ztráta pro rodinu znamená. Posla-
la proto extra platbu, za kterou si rodina koupila několik koz, 
krmení pro ně, jídlo, potřebné oblečení a hygienické potřeby. 
Nákup koz doporučil chlapcův koordinátor, protože se dokáží 

lépe adaptovat na 
nepříznivé klima-
tické podmínky 
než hovězí doby-
tek. 

Jesca (ID 52556) 
je velmi dobrou 
hráčkou netbal-
lu (ženský sport, 
teamová míčová 
hra – více na cs.wi-
kipedia.org/wiki/
Netball). Adoptivní 
rodič poslal dívce 

extra platbu, za kterou si koupila sportovní boty, sukni, ve kte-
ré se hraje, a kufr. Jesca měla z věcí velkou radost a  je za ně 
moc vděčná.

Jitka Motejzíková

Příklady zajímavých extra plateb

Z  účtu Klubu přátel adopce, kam lidé mohou přispívat 
pravidelnou i  nepravidelnou částkou pod variabilním 
symbolem 800, a  kam jdou i  přeplatky, které nám věno-
vali „adoptivní rodiče“ z  ukončených adopcí, jsme ve dru-
hém trimestru 2018 podpořili celkem 42 dětí, které při-
šly o  podporu svého dosavadního „adoptivního rodiče“.  
Děkujeme všem za podporu!

Z  komunitního centra Ostrov Naděje byli podpořeni 3 stu-
denti střední školy (ID 41081, 51737, 51979), 5 žáků/yň základní 
školy (ID 51355, 51429, 52046, 52664, 52667) a 2 děti z naše-
ho sirotčince (ID 51775, 52659) a 1 nejmladší školkové dítě (ID 
52666). Z dalších škol pak byli podpořeni 3 osmáci (ID 41493, 
41841, 51746), 25 studentů středních škol z  různých ročníků 
(ID 40400, 40404, 40487, 40708, 40710, 40844, 40949, 40950, 
40959, 41032, 41127, 41179, 41193, 41243, 41439, 41669, 41749, 
50286, 51148, 51417, 51512, 51516, 51728, 51763, 51834, 51862, 
52057) a jedna vysokoškolská studentka (ID 50450).

Na příběhy všech dětí se můžete podívat na našich stránkách 
v databázi dětí volných k adopci. Rádi bychom se s vámi zde 
podělili alespoň o jeden příběh vysokoškolské studentky Re-
giny (ID 50450), pro kterou také hledáme nového adoptivní-
ho rodiče.

Regina pochází z chudé rodiny, její sestra je mentálně postiže-
ná a Regina má problémy s nohou, nemůže chodit, jezdí proto 

v kolečkovém křesle. Díky podpoře předchozího adoptivního 
rodiče dívka vystudovala základní i střední školu a dostala se 
až na univerzitu. Tam nyní studuje čtyřletý bakalářský obor 
mezinárodní vztahy. V roce 2018 nastoupila do třetího roční-
ku a zbývají jí ještě 2 roky. Bohužel její staří rodiče jí se škol-
ným nemohou nijak pomoci. Dívka by potřebovala podpořit 
částkou 5.600 Kč/trimestr. 
Reginu studium velmi 
baví a je výborná student-
ka. Ze zkoušek má větši-
nou tu nejlepší možnou 
známku. I  přes svůj han-
dicap je velmi aktivní. Na 
univerzitě byla zvolená 
jako oficiální zástupkyně 
zdravotně postižených, na 
což je sama velmi hrdá. Je-
jím hlavním úkolem v této 
roli bude zasazovat se 
o téma integrace zdravot-
ně postižených studentů. 
Ve volném čase se zabývá 
fundraisingem a  účastní 
se vzdělávacích seminářů 
na toto téma.

Lenka Čumpelíková

Klub přátel adopce
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Jsme moc rádi, že naše rozvojové projekty (Komunitní cent-
rum Ostrov Naděje v Keni a program Adopce afrických dětí – 
projekt pomoci na dálku) podporují také děti z mateřských, zá-
kladních i středních škol… Každý si našel svůj způsob podpory 
a my jim za to velmi děkujeme.

Více informací k projektu Partnerství mezi českými a keňský-
mi školami najdete na webových stránkách nebo napište na 
simona.hertusova@adopceafrika.cz, těšíme se na další spolu-
práci :)

Simona Heřtusová

Kdo chce, hledá způsob
Podpora ze strany studentů, tříd i celých škol

Besedy ve školách – interaktivní formou 
seznámíme děti se situací v Keni, s rozvojovými 

projekty i možnostmi spolupráce.

Některé školy organizují sbírky anglických knih, 
výukových, školních či sportovních pomůcek.

Na školních slavnostech prodávají studenti své 
výrobky a výdělky věnují například na podporu 

vzdělání konkrétnímu dítěti v Keni

Malé děti malují obrázky, starší děti už komunikují 
se svými kamarády v angličtině.

Partnerský program českých a keňských škol – 
děti komunikují o různých tématech, vyměňují si 

obrázky, dopisy nebo výukové pomůcky.

Program je často doplněn workshopy s africkou 
tématikou. Pro školky máme například africkou 

pohádku, pro starší studenty rozvojové kvízy.


