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Milí návštěvníci,
vítáme vás na výstavě, na které bychom vás chtěli sezná-
mit s aktivitou českých neziskových organizací působících 
v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce.
Cílem není poukazovat na problémy, ale naopak na jejich 
úspěšná řešení. Rádi bychom vám ukázali, jaké zajíma-
vé a prospěšné projekty se díky aktivitě českých organizací 
a dobrovolníků daří realizovat.
Každé neziskové organizaci je věnován jeden panel, na 
kterém je popsán konkrétní projekt realizovaný v Asii nebo 
v Africe. Seznámí vás s tím, co, kde a proč dělá a jak spo-
lupracuje s místní komunitou. Dozvíte se, kolik lidí aktivi-
ta českých organizací podpořila a také jaký bude další vý-
voj. Jednotlivé projekty jsou většinou součástí dlouhodobé 
spolupráce, která stojí na zapojení obou stran.
Snahou všech organizací je dlouhodobá udržitelnost projek-
tů a převzetí plné zodpovědnosti za jejich fungování místní-
mi obyvateli.

Co je to „The World’s Best News“?
Celá kampaň The World’s Best News začala v Dánsku 
a věnuje se šíření dobrých zpráv z rozvojového světa.

Pomocí různých informačních kanálů dává veřejnosti vě-
dět o tom, jakých úspěchů dosáhly neziskové organizace 
v rozvojovém světě a jak pomohly k naplnění rozvojových 
cílů tisíciletí (MDGs).
Kampaň vznikla v roce 2010 u příležitosti vrcholného su-
mmitu OSN o MDGs. Byla vytvořena společná komunikační 
kampaň z důvodu snižování podpory globálního rozvojové-
ho vzdělávání v Dánsku, stagnace fundraisingu a nedůvěry 
v neziskový sektor.
Přestože se některé organizace obávaly, že šíření dobrých 
zpráv nebude mít pozitivní dopad na fundraising, ukázalo 
se, že veřejnost dobré zprávy oceňuje. Lidé mají přehled 
o tom, jak je s jejich dary naloženo, a jsou ochotni dále 
přispívat. K poklesu ani stagnaci fundraisingu nedošlo, 
zvýšila se navíc důvěra v neziskové organizace. Ukázalo 
se, že čím více lidé o projektech a organizacích vědí, tím 
více jich podpoří.

Výstavu pro vás připravila v rámci projektu Reframing
the Message Nadace Divoké husy.



BANGLAKIDS

Kdo:
ADRA

www.adra.cz

Kde:
Bangladéš, slum v Dháce, Čalantika

Proč: 
V Bangladéši žije více než 40 % lidí za méně než 1 USD na 
den. Číst a psát umí jen asi polovina dospělých. Pouze každé 
páté dítě z dháckých slumů chodí do školy. Chybí předškolní 
příprava, základní návyky a dovednosti, nezbytné pro nástup do 
první třídy základní školy.

Vzdělání je jednou z nejúčinnějších zbraní proti chudobě, 
protože mladým lidem otevírá nové možnosti. Mohou získat 
lepší práci, rozvíjet se a pomoci celé rodině.
 
Jak: 
V centru je zajištěno zázemí pro komplexní předškolní přípravu, 
denně je zajištěno výživné jídlo a pravidelná lékařská péče. 
Po nástupu dětí do státní školy s nimi pracovníci centra 
dále pracují a motivují je i jejich rodiče k pravidelné školní 
docházce. Děti mohou centrum každý den navštěvovat 
k doučování a přípravě domácích úkolů, mohou se zde zapojit 
do volnočasových aktivit a dostat teplé jídlo. Dlouhodobým 
cílem je podpořit děti ze znevýhodněného prostředí, aby 
začaly chodit do školy a vzdělání úspěšně dokončily. 

Dlouhodobý rozvojový projekt v Bangladéši, který od roku 1999 podporuje vzdělávání a zlepšení životních podmínek 
bangladéšských dětí a mladých lidí. Provozuje vzdělávací a volnočasové centrum, které poskytuje základní vzdělání 
padesáti dětem a zároveň je oporou jejich rodinám a místní komunitě.

Rodičům a opatrovníkům dětí jsou nabízeny vzdělávací kurzy 
gramotnosti, šití, výživy, hygieny a prevence nemocí.

Koho podpořili: 
Od srpna 2013 navštěvuje centrum Čalantika 50 dětí a jejich 
rodin. Získávají zde vzdělání, zdravotní péči a jídlo.

Co bude dál: 
Centrum Čalantika funguje díky podpoře dárců; z darovaných 
finančních příspěvků budou i nadále hradit školní pomůcky, 
platy učitelů, pronájem prostor centra, výživné jídlo, 
svačiny, léčebná ošetření dětí a vzdělávací kurzy pro rodiče 
a opatrovníky. Do budoucna plánují další rozšíření kurzů pro 
rodiče, aby měli více možností uplatnit se na trhu práce.
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CENTRUM PRO
SIROTKY MAHANGO

Kdo:
Bez mámy o.s.

www.bezmamy.cz

Kde:
Tanzánie, region Mbeya, vesnice Mahango, Malawatu

Proč:
V Tanzánii je více než 2,5 milionu sirotků, kteří přišli o rodiče 
nejčastěji vlivem viru HIV, ale i úmrtím na běžné choroby, 
úmrtím matky při porodu nebo následně po něm. Proto se 
organizace Bez Mámy rozhodla podpořit vybudování centra 

pro sirotky v Mahangu, kde již byla fungující základna 
a místní lidé věnovali organizaci půdu zdarma

Jak:
Projekt vznikl po konzultaci sdružení Bez Mámy s místními 
partnerskými organizacemi (kongregace řeholních sester 
a Without Mother Org.), které znají ještě důvěrněji místní 
poměry, zvyklosti a nároky, takže centrum odpovídá jejich 
požadavkům. V současné době probíhá budování centra 
a z celkového počtu tří budov jsou dvě zcela dokončené.

Koho podpořili:
Cílovou skupinou jsou děti z oblasti jižní Tanzánie, 

Centrum, kde se setkaly místní tradiční hodnoty a zvyklosti se zkušenostmi české organizace. Vytvořily silné partnerství 
a společně podporují děti na cestě za vzděláním.

oboustranní sirotci, kteří nemají adekvátní zázemí pro 
normální život, rozvoj a strádají hmotně a duševně. Centrum 
je koncipováno pro 80 dětí (40 chlapců, 40 děvčat).

Co bude dál:
Zajištění plynulého chodu Centra mají na starosti místní 
partnerské organizace. Zástupci o. s. Bez mámy vykonávají 
každý půl rok mise se zaměřením nejen na kontrolu chodu, 
ale také na další rozvoj. Centrum pro sirotky by se mělo 
nadále rozšiřovat o hospodářský komplex, kde se budou děti 
učit zemědělským dovednostem, které jsou nepostradatelné 
pro život na vesnici. Budou spuštěny také kurzy na výuku 
tradičních řemesel (tesař, truhlář, švadlena).
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O ŽENSKÝCH
TÉMATECH BEZ TABU

Kdo:
Femisphera o.s.

www.femisphera.com

Kde:
Keňa, celý svět

Proč: 
Dvě členky o.s. Femisphera se na sklonku roku 2009 vydaly na 
sever Keni. Tam mapovaly situaci např. v samburské vesnici 
Nangida nebo mezi příslušníky nejmenšího afrického kmene 
El Molo, který obývá oblast u jezera Turkana. Výsledkem 
tohoto projektu byl dokumentární film „Latim-Obřezané“.

Jak: 
Femisphera sdružuje především novináře, fotografy 
a dokumentaristy, kterým nejsou lhostejné problémy 
obyvatel rozvojových zemí. Prostřednictvím dokumentárních 
filmů, fotografických výstav, novinových článků či přednášek 
informuje veřejnost s cílem motivovat jí k účinné spolupráci. 
Důraz je kladen především na ženská témata, protože právě 
ženy patří k nejzranitelnějším obětem válečných konfliktů 
nebo trpí pod tíhou krutých zastaralých tradic a zvyklostí.

Koho podpořili:
Od svého vzniku v roce 2008 realizovalo občanské sdružení 
Femisphera celou řadu projektů, díky nimž se česká 
veřejnost mohla seznámit například s problematikou 
masového znásilňování žen v Demokratické republice 
Kongo, neutěšenou situací uprchlíků z Dárfúru, kteří živoří 
v utečeneckých táborech na čadsko-súdánské hranici či 
s postavením žen v neklidném Afghánistánu nebo Iráku, který 
je zmítán sektářským násilím.

Hnacím motorem činnosti občanského sdružení Femisphera je myšlenka, že účinně pomáhat může pouze ten, kdo má 
o daném problému dostatek informací. Snaží se proto informovat veřejnost o různých tématech z Afriky, které se týkají 
především žen.

Co bude dál:
Soubor fotografií se týká problematiky ženské obřízky, 
kterou ve světě dosud podstupují miliony žen. Ačkoliv jsou 
například v Keni, odkud snímky pocházejí, tyto praktiky 
postaveny mimo zákon, tradice nutí ženy tento rituál stále 
podstupovat. Řešením může být pouze postupná osvěta 
domorodých obyvatel a také zahraniční veřejnosti, která může 
vyvíjet tlak na vrcholné představitele zemí, které se s touto 
problematikou potýkají.

Veškeré materiály z tohoto, ale i z dalších projektů 
Femisphera o.s., jsou volně k dispozici neziskovým 
organizacím, které pracují přímo v terénu, a které 
prostřednictvím poskytnutých materiálů mohou účinněji 
oslovit českou veřejnost a motivovat jí k pomoci.
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ŠKOLA
PRO TIBET

Kdo:
MOST, o. p. s.

www.protibet.cz

Kde:
Indie (Himálaje), Tibet

Proč: 
V projektu Škola ProTibet je podporováno pět velkých škol 
v Tibetu a Indii s kapacitou více než 900 dětí. Školy leží 
v odlehlých oblastech i ve výšce nad 4 000 m n. m. Zvyšuje se 
tak gramotnost dětských uprchlíků a chudých dětí a zlepšují 
se jejich šance při hledání práce.
Organizace MOST byla oslovena tibetskou exilovou vládou, 
místními komunitami v indických Himálajích a školami 
v Tibetu, aby společně zajistily vzdělávání dětských uprchlíků 
a dětí. V indických Himálajích (oblast Ladaku, údolí Spiti) 

proběhla jednání s místními komunitami o potřebách 
a největších problémech v oblasti vzdělávání. V tibetských 
autonomních prefekturách Kardze a Tsolho proběhlo jednání 
o problémech 3 nestátních škol a formě podpory.

Pracovníci následně monitorovali oblast a zjistili, že:
1) v cílových oblastech je vysoká negramotnost (někde 
dokonce až 90%)
2) neexistují školy v odlehlých oblastech, takže některé děti 
nemají žádnou možnost vzdělávání
3) dětští uprchlíci (bez rodičů) i chudé děti v Tibetu jsou zcela 
bez prostředků 

Jak: 
1) Školy Gyalten a Maga (Tibet) – do škol chodí 650 
dětí od 5-14 let, bezplatné vzdělání, internát, strava
2) Centrum Drokpa (Tibet) – je budována škola pro 200 dětí

Projekt Škola pro Tibet podporuje pět velkých škol v Tibetu a Indii s kapacitou více než 900 dětí. Školy leží v odlehlých 
oblastech i ve výšce nad 4 000 m n. m. Zvyšuje se tak gramotnost dětských uprchlíků a chudých dětí a zlepšují se jejich 
šance při hledání práce.

3) Ženská klášterní škola (Indie) – zatím otevřena 
polovina školy
4) Nomádská škola (Indie) – postavena zimní škola, 
podpora 100 dětí- výukové programy během zimy

Koho podpořili: 
Přes 900 dětí ve věku 5 -16 let.

Co bude dál: 
Každý rok navštěvují zástupci organizace všechny 
podporované instituce a děti a kontrolují využití financí. 
Společně hodnotí úspěchy dětí a koordinují další možnou 
spolupráci. Místní komunity se snaží získávat finance na chod 
škol také z vlastních zdrojů a organizace MOST zajišťuje 
dary od českých dárců. Ve všech projektech spolupracují také 
s dalšími zahraničními organizacemi, které také zajišťují 
zdroje financí.
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CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO ŽENY KANA
Kdo: SIRIRI o.p.s.

www.siriri.org

Kde:
Středoafrická republika, Bozoum

Proč: 
Pro ženy a dívky, které začaly základní studium, je jeho 
dokončení často obtížné kvůli rodinným povinnostem a také 
proto, že priorita vzdělání je často vyhrazena spíše mužům. 
Centrum KANA ve městě Bozoum fungovalo již delší dobu. 
Místní partneři organizace SIRIRI, bratři karmelitáni, ji 
požádali o podporu provozu. Centrum podporuje pokračující 
vzdělávání žen jednoho z nejchudších států světa.

Jak: 
Cílem je nabídnout ženám a dívkám možnost důstojného 
rodinného života, aby se uměly kompetentně starat 
o domácnost a rodinu a také aby získaly určitou 
ekonomickou nezávislost. S nově nabytými zkušenostmi 
v oblasti ručních prací si mohou ženy přivydělat na živobytí. 
Na základě praxe s fungováním tohoto Centra byl sestaven 
rozpočet, podle kterého se SIRIRI zavázalo zabezpečit provoz.

Kurz trvá 3 roky a vyučované předměty jsou střih 
a šití, pletení (ruční i strojové), vaření, péče o děti, 
hygiena. Také základy ekonomiky vztahující se k hospodaření 
v domácnosti a rovněž k drobnému podnikání. Vyučování 
probíhá od pondělí do pátku, školní rok začíná v půlce 
září a končí v červnu. Studium je zakončeno závěrečnými 
zkouškami před komisí učitelů a specialistů.

Říká se, že pokud někdo opravdu může pozvednout chudé rozvojové země, jsou to ženy, které se tam narodily.

Koho podpořili: 
Každoročně se kurzů účastní 30-40 žen různého věku z města 
Bozoum.

Co bude dál: 
Pokud bude spolupráce fungovat, SIRIRI podpoří chod tohoto 
Centra i v dalších letech jak finančně, tak prodejem jejich 
ručně vyrobených předmětů. Tím pomůže k udržitelnosti 
projektu.
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ARTWORKSHOP

Kdo:
ShineBean o.p.s.

www.shinebean.org

Kde:
Keňa

Proč: 
V Keni je mnoho šikovných řemeslníků, kteří ale často nemají 
možnost své výrobky na místním trhu prodávat. Aktivita 

místních lidí oslovila organizaci natolik, že se zde rozhodla 
zůstat a místní řemeslníky podpořit.

Jak:
Zboží se nakupuje přímo od prvovýrobců, aby se zabránilo 
navyšování ceny nejrůznějšími překupníky. Organizace se řídí 
pravidly etického obchodu, řemeslníkům platí 3 – 5 násobek 
obvyklé místní ceny a to ihned po převzetí a zkontrolování 
zboží. Místní řemeslníci se na ně v současné době už sami 
obracejí.

V rámci projektu Artworkshop jsou podporováni řemeslníci, kteří vyrábějí šperky a předměty z mastku. Organizace 
ShineBean od nich tyto výrobky nakupuje na principu spravedlivého obchodu a tím jim umožňuje uživit se vlastní prací za 
důstojných podmínek.

Koho podpořili:
V současnosti dlouhodobě spolupracují s 35 řemeslníky. 
Jejich výrobky jsou prodávány v Čechách a z výtěžku jsou 
financovány ostatní projekty v Keni.

Co bude dál:
Každý rok jezdí do Keni ředitelka organizace, aby pokračovala 
v nastavených projektech a navázala další kontakty.
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FOTOVOLTAICKÁ
ELEKTRÁRNA
PRO ŠKOLU V HIMÁLAJÍCH

Kdo:
BlueLand o.s.

www.blueland.cz

Kde:
Indie, severní Himálaje, stát Džammu & Kašmír, pohoří 
Zanskar, vesnice Kargyak

Proč: 
Indická vláda iniciovala ve vesnici Kargyak výstavbu základní 
školy pro žáky druhého stupně. Neměla ale dostatečný 
rozpočet ani odborníky na stavbu ekologicky šetrné budovy 
školy v extrémních vysokohorských podmínkách Himálají, 
ve výšce 4200 m n.m. Vesničané se obrátili na BlueLand 
o.s. s prosbou o pomoc materiální i odbornou. V oblasti, 
kde doposud není žádná infrastruktura a více než polovina 
obyvatel je stále negramotná, byly jejich rady a pomoc 

zásadní. Společně se jim podařilo školu postavit a následně 
instalovat fotovoltaickou elektrárnu a v létě 2012 byla škola 
slavnostně otevřena. 

Jak: 
V létě 2012 přijeli do vesnice Kargyak dva experti na solární 
elektrárny, Ing. Václav Klapetek, PhD. a Ing. Michal Kodym. 
Po samotné instalaci elektrárny provedli zátěžovou zkoušku 
systému a následně zaškolili jednoho z vesničanů, Mr. 
Nawanga. Školením prošli i místní učitelé, kteří se učili jak 
využívat novou techniku, např. k výuce cizích jazyků.
Další čtyři dobrovolníci spolu s vesničany dokončili finální 
úpravy tříd. Natřeli lavice, vybavili hrací koutek, ušili podložky 
na sezení a společně s nejstaršími studentkami založili 
kartotéku knihovny.

Elektřinu využívá nejenom škola, ale i místní lidé, kteří si sem chodí dobíjet baterie do svých kapesních baterek a mobilních 
telefonů.

Koho podpořili: 
Nová solární elektrárna poskytuje dětem nejen světlo, ale 
také možnost připojení počítačů. Využívat elektřinu mohou 
i ostatní obyvatelé vesnice. Jedna místnost školy je navíc 
vyhrazena jako ubytovna a kuchyň pro státní učitele, kteří 
přicházejí ze vzdálených měst. Škola slouží i jako komunitní 
centrum pro celou vesnici, která má asi 100 obyvatel. Využívá 
se též pro formální záležitosti, např. volby nebo návštěvy 
úředníků z dalekého okolí.

Co bude dál: 
Předpokládaná minimální životnost jednotlivých komponentů 
je 5 let pro akumulátory a 25 let pro panely, řídící jednotku, 
rozvody a světla. Celý systém byl konstruován s velkým 
důrazem na bezpečnost, účelnost a udržitelnost. Přesto 
organizace plánuje každoroční návštěvu školy, kontrolu 
funkčnosti projektu a školení dalších adeptů na solární techniky.

Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou

Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu plně zodpovídá

Nadace Divoké husy a nelze jej za žádných okolností

považovat za oficiální stanovisko Evropské unie.

Foto: BlueLand občanské sdružení



VESELÉ TŘÍDY

Kdo:
boNGO o.s.
- Based on Need-driven Grassroots Ownership

www.bongoworldwide.org

Kde:
Malawi, různé lokality

Jak: 
Organizace boNGO reaguje na nedostatek vizuálních 
pomůcek ve třídách základních škol a proto v rámci projektu 

Veselé třídy renovuje stěny učeben. Jsou na nich namalovány 
obrázky související s osnovami daného ročníku. Výuka je 
tak názornější, zábavnější a pro děti touto formou lépe 
pochopitelná. Učitelům zároveň umožňuje aplikovat více 
učebních metod.

Náklady na jednu Veselou třídu činí 6 400 Kč (125 000 
malawiských kwacha). Cena zahrnuje opravu starých zdí, 
malířské potřeby, plat malíře a administrativní náklady.
Projekt postupně začaly podporovat malawiské firmy a další 
instituace, a boNGO se rozhodlo přinést jej do co nejvíce škol 
po celé Malawi

Pomalované stěny tříd místo učebnic! Veselé třídy zlepšují učební prostředí na základních školách v Malawi a pomáhají 
dětem lépe pochopit probíranou látku. Výuka je názornější, pochopitelnější a děti mnohem víc baví.

Koho podpořili: 
Od roku 2011 se podařilo transformovat přes 800 tříd. 
Průměrně chodí do jedné třídy 150 dětí a vydrží-li výmalba 
10 let, lze předpokládat, že z projektu bude profitovat více než 
1 milión dětí.

Co bude dál: 
Veselé třídy jsou financovány především malawskými 
obchodními společnostmi, ale i českými firmami či jednotlivci. 
Cílem organizace je sehnat další finanční prostředky pro 
výzdobu dalších veselých tříd.

Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou

Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu plně zodpovídá

Nadace Divoké husy a nelze jej za žádných okolností

považovat za oficiální stanovisko Evropské unie.

Foto: boNGO o.s. - Based on Need-driven Grassroots Ownership



DENNÍ CENTRUM
PRO LIDI
S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 
V TBILISI

Kdo:
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci

hrp.diakonie.cz

Kde:
Tbilisi, Gruzie

Proč: 
V Gruzii zůstává život lidí s mentálním postižením stále 
velkým tabu. Již mnoho let usilují gruzínské neziskové 
organizace včetně APNSC o změnu, jak v samotném 
myšlení většinové společnosti, tak ve státním systému 
sociální podpory pro lidi s mentálním postižením. Dosud ale 
neexistuje dostupný systém služeb pro lidi s postižením, ani 
finanční prostředky pro jejich zajištění. Dlouhodobým cílem je 
zapojit lidi s mentálním postižením do běžných každodenních 

aktivit a umožnit jim zcela plnohodnotný život dle jejich 
možností. 

Jak: 
Odborníci Diakonie ČCE sdílejí s kolegy z APNSC své 
zkušenosti jak v oblasti samotného poskytování sociálních 
služeb, tak v oblasti získávání finančních prostředků na tyto 
služby. V rámci projektu bylo zajištěno také velké množství 
materiálu a vybavení pro jednotlivé socioterapeutické dílny 
– výrobu svíček, práci se dřevem, s papírem atp. Projekt 
přinese gruzínským partnerům finanční prostředky pro práci 
klientů v chráněných dílnách i nové know-how pro udržení 
a rozvoj organizace.

Koho podpořili:
• 75 lidí s mentálním postižením – klienty APNSC, kteří díky 

rozvoji služeb denního centra získají odbornější péči

Diakonie ČCE spolupracuje s gruzínskou organizací Association for People in Need of Special Care (APNSC ) na 
rozvoji denního centra pro lidi s mentálním postižením v hlavním městě Tbilisi. V tomto centru pracuje 75 lidí 
s mentálním postižením v socioterapeutických dílnách a aktivně tráví svůj volný čas ve společnosti přátel.

• pracovníky v sociálních službách a studenty, které 
zaměstnanci APNSC školí v sociální terapii

• osoby s mentálním postižením v Gruzii, o jejichž potřebách 
se společnost dozví ze sdílených aktivit APNSC a Diakonie 
ČCE

Co bude dál: 
Motto všech projektů je „Stavíme lidi na nohy!“. Cílem 
spolupráce Diakonie ČCE – HRP a APNSC je proto 
dlouhodobá udržitelnost služeb denního centra. Čeští 
odborníci spolupracují s organizací APNSC na vytvoření 
strategického plánu včetně koncepce získávání financí 
z různých zdrojů, a tím zajistí nezávislost APNSC.
Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury 
a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu 
zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou

Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu plně zodpovídá
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Foto: Karel Cudlín



UČŇOVSKÉ KURZY 
V KATONGU
Kdo:
Njovu o.p.s.

www.njovu.cz

Kde:
Zambie, Katongo

Proč: 
V Zambii narůstá počet mladých lidí, kteří právě dokončili své 
základní nebo střední vzdělání, ale kvůli malému množství 

zaměstnavatelů a nedostatečným praktickým dovednostem 
je jejich šance najít si práci velmi malá.

Jak: 
Poskytnutím odborného učňovského vzdělání absolventům 
základních škol, studentům středních škol a další mládeži 
ve věku 13-25 let z rurálních komunit v Západní provincii 
Zambie. Studenti mají po ukončení studia větší šanci uplatnit 
se na místním trhu práce. V blízkosti partnerské školy jsou 
upraveny a vybaveny dílny jednotlivých oborů.

Poskytování návazného vzdělávání pro absolventy základních a středních škol v oborech pekař, elektrikář a krejčí.

Koho podpořili: 
Vyškoleno je přibližně 150 studentů ročně – 50 studentů 
v každém oboru.

Co bude dál: 
Podpora drobných podnikatelů vycházejících z Učňovského 
centra. Vybudování produkční dílny v blízkosti školy, která 
bude zaměřená na poskytování praxe a zaměstnání 
absolventů jednotlivých oborů.

Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou
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Foto: Tereza Hronová



SVĚTLO
PRO SVĚT

Kdo:
SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o. s.

www.svetloprosvet.cz

Kde:
Etiopie, Burkina Faso, Rwanda

Proč: 
Lidé se zdravotním postižením mají na světě obecně ztížené 
podmínky pro život. Ti, kteří navíc žijí v rozvojových zemích, 
by mnohdy bez pomoci nepřežili. Jejich možnosti jsou 

velice omezené. Často nemají přístup k pitné vodě, obživě, 
zdravotní péči nebo vzdělání. 

Jak: 
Snahou je, aby byly osoby se zdravotním postižením 
začleněny do společnosti a podílely se na jejím fungování 
stejným dílem jako ostatní. Proto je důležitá podpora 
místních partnerů a posilování infrastruktury.
Organizace dlouhodobě podporuje rozvoj lidských 
zdrojů, organizační a institucionální kapacity, předávání 
profesionálního know-how a odbornosti.

Systémově podporuje osoby s různými očními vadami se zvláštním zaměřením na odstranitelnou slepotu. Tou jsou 
myšleny oční vady, které se dají odstranit chirurgicky nebo léčit antibiotiky. Patří mezi ně především šedý zákal, 
trachom nebo tzv. říční slepota.

Koho podpořili: 
Každý rok je na podporovaných klinikách v Etiopii, Burkině 
Faso a Rwandě ošetřeno cca 150 000 pacientů. Například 
v Etiopii žije 1,2 mil. nevidomých lidí. Každý šestý Etiopan 
trpí očním onemocněním a zhruba 80 % případů se dá lehce 
odstranit operací nebo léčbou antibiotiky.

Co bude dál: 
Organizace se snaží, aby její projekty fungovaly tak, aby byly 
dlouhodobě udržitelné a osoby se zdravotním postižením byly 
podporovány systémově. O to se bude snažit i v následujících 
letech.

Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou
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Foto: SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o. s.



ADOPCE NA DÁLKU

Kdo:
Bwindi Orphans o.s.

www.bwindiorphans.org

Kde:
Uganda, oblast Bwindi a Soroti

Proč: 
V Ugandě je mnoho dětí bez rodičů, které zůstávají v péči 
širší rodiny. Problém je, že příbuzní dětí, ke kterým je rodinná 
rada přiřadí, mají obvykle mnoho jiných starostí a nově 
příchozí dítě je pro ně další finanční zátěží. Pozice dětí se 
zlepší, pokud mají podporu ze zahraničí.
Organizace pomáhá i dětem, které mají oba rodiče, ale 
nejsou schopni se vlastní silou uživit. Průměrný počet dětí 

na jednu matku je 7 a pokud nemá žádnou pomoc, není 
schopna dětem poskytnout ani základní potřeby. Většina 
rodin na ugandském venkově je odkázána na to, co si 
vypěstuje na vlastní půdě a pokud rodina žádnou nevlastní, 
žije ze dne na den.

Jak:
Přímo ve vesnici probíhá schvalovací řízení, které je prováděno 
s místní samosprávou a je kontrolováno z několika stran. 
V základním ročním poplatku adoptivních rodičů z ČR je školné, 
dvě školní uniformy a boty, strava ve škole, školní pomůcky 
a veškerá lékařská péče. Vedle školní docházky se organizace 
snaží reagovat také na těžké životní situace, ve kterých se 
většina rodin z projektu nachází, a pomáhat jim najít řešení. 
Výkupem tradičních výrobků je podporována snaha místních 
postavit se na vlastní nohy. Lidé z organizace se věnují řešení 

Podpora vzdělání a zajištění základních životních potřeb dětí, jejichž rodiny jim to z vlastních prostředků nemohou umožnit.

problémů osobně, sami provádí nákupy potřebných věcí, úhrady 
školného, uniforem a podobně.

Koho podpořili:
V současné době je do programu zařazeno 171 ugandských 
dětí.

Co bude dál:
Nejstarší student právě končí dálkové studium na univerzitě 
– obor sociální poradenství. Další končí vysokou školu a bude 
lékařem. Oba dva jsou sirotci a jejich úspěch je pro mladší 
děti nejlepším příkladem. Oba v projektu zůstávají a dětem 
se budou dál věnovat. Všechny finanční záležitosti zůstanou 
i do budoucna v rukou organizace, která je tak schopná 
garantovat 100% využití svěřených peněz.

Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou
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Foto: Bwindi Orphans o.s.



PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ 
DĚTÍ ZE SLUMŮ

Kdo:
Projekt Afrika Africe

www.afrikaafrice.cz

Kde:
Keňa, slumy v Nairobi

Proč:
Ve slumech v Nairobi žije mnoho chudých rodin, které si 
z vlastních prostředků nemohou dovolit zaplatit studium pro 
své děti. Proto se projekt Afrika Africe v roce 2009 rozhodl 
zorganizovat tři vzdělávací programy 

Jak: 
První aktivitou jsou Počítačové programy, které se zaměřují 
na mládež ze slumů v Mukuru ve věku mezi 18 a 35 lety. 
Další je podpora vzdělávání v rámci adopce na dálku, která 
je určena pro nadané studenty z chudých rodin. Poslední 
je dětské centrum SCREAM AFRICA, což je sirotčinec pro 
děti bez rodičů, nebo z velmi chudých rodin, které se o ně 
nemohou starat.

Podpora všech aktivit spočívá ve finančním příspěvku 
na potraviny, léky a nově i na formální vzdělávání v nové 
základní škole, která také slouží pro místní obyvatele. 
Přednost je dávána sirotkům a při výběru je zachována 
rovnost pohlaví.

Adopce na dálku, dětské centrum a počítačové programy nabízí dětem ve slumech v Nairobi projekt Afrika Africe.
Již více než 200 dětí využilo nabízené aktivity, které jim pomáhají k lepšímu vzdělání a k získání zaměstnání.

Koho podpořili: 
Počítačové Programy - celkem 122 mladých lidí úspěšně 
zakončilo kurz (2010 - 2013). Většina absolventů získala díky 
svým novým počítačovým schopnostem zaměstnání.
Podpora vzděláváni v rámci adopce na dálku - od roku 
2009 bylo podpořeno 28 studentů. Šest z nich se dostalo 
mezi nejlepší studenty, kteří splnili Keňské národní zkoušky 
středních škol.
V dětském centru SCREAM AFRICA bylo od roku 2010 
podpořeno 60 dětí.

Co bude dál: 
Cílem projektu Afrika Africe je zachování všech aktivit 
a zapojení dalších dětí do studia a ostatních programů.
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RUSINGA
– OSTROV NADĚJE

Kdo:
Centrum Narovinu

www.centrumnarovinu.cz

Kde:
Keňa, ostrov Rusinga Island na Viktoriině jezeře

Proč: 
Centrum Narovinu společně s místní komunitou 
a dobrovolníky nastartovali malou mateřskou školku pro 
sirotky a děti z nejchudších rodin. Komunita postupně přišla 
s návrhem vyřešit naléhavou situaci sirotků na ostrově 
a společně začali pracovat na projektu Adopce afrických dětí 
na dálku. Díky němu začali lidé z ČR a SR posílat konkrétním 
dětem finanční částku na úhradu spojenou s náklady na 
školní docházku. Po této zkušenosti začali společně plánovat 
stavbu celého komunitního centra.

Jak: 
Tak vznikla myšlenka Ostrova Naděje a v roce 2005 
se místní komunita rozhodla věnovat pro tento projekt 
bezplatně pozemek, aby se mohl společný sen začít 
realizovat. Improvizovaná mateřská škola se pak mohla 
do nových budov Ostrova naděje přestěhovat už v květnu 
2006 a postupně se stavěly i další budovy. Dnes má celý 
areál Ostrova Naděje celkem 14 staveb - jídelnu s kuchyní, 
vzdělávací komunitní halu s počítačovou místností,
3 ubytovny pro děti v sirotčinci, mateřskou školu, 3 budovy 
základní školy, kliniku, domeček pro lékaře a 3 vodní věže se 
sociálním zařízením. Vše se postupně vybudovalo především 
díky práci místní komunity, zaměstnanců a dobrovolníků 
Centra Narovinu a adoptivním rodičům. Finanční zajištění 
je hlavně díky malým soukromým dárcům v rámci projektu 
Adopce afrických dětí, sbírkám za konkrétním účelem 
a grantům.

Splněný sen na ostrově Viktoriina jezera. Díky centru Narovinu, dobrovolníkům a „adoptivním“ rodičům se podařilo 
vybudovat zázemí pro 350 dětí a 10 000 pacientů. Mezi 14 stavbami nechybí například domov pro sirotky, mateřská 
a základní škola a lékařská klinika.

Koho podpořili:
Ostrov naděje má dnes celkem 30 zaměstnanců a stará se 
o více než 350 dětí a přibližně 10 000 pacientů. Komunitní 
centrum se sirotčincem je určeno pro 80 dětí, mateřská škola 
se systémem Montessori pro 90 dětí a základní škola pro 
280 dětí.

Co bude dál: 
Dále bude zkvalitňována výuka formou seminářů pro učitele 
(výchova k nenásilí, komunikace nebo nové učební metody). 
Připravuje se realizace dětského hřiště pro malé děti a také 
hřiště na volejbal a košíkovou. Rádi by také postavili a vybavili 
počítačovou učebnu pro školu. Snaží se zkvalitnit stravování 
a obohatit jídelníček. Zabývají se také trvalou udržitelností 
projektu - rozšiřují farmaření, zavedli nový zavlažovací systém, 
koupili traktor a pořizují prvních 200 kuřat pro začátek 
slepičí farmy. Snaží se oslovovat další potenciální sponzory, 
spolupracovníky a najít nové zdroje příjmů do rozpočtu, které 
by zajistily soběstačnost a trvalou udržitelnost projektu.
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MOBILNÍ OŠETŘOVNY 
V JURTÁCH

Kdo:
Charita Česká republika

www.charita.cz

Kde:
Mongolsko, provincie Zavchan

Proč: 
Na mongolském venkově je velmi omezený přístup 
ke zdravotní péči v důsledku velkých vzdáleností 
a nedostatečného vybavení venkovských lékařů.

Jak: 
Bylo vybaveno 38 mobilních ošetřoven v podobě jurt, což 
zvýšilo kvalitu a dostupnost primární zdravotní péče ve 
venkovských oblastech západní části Mongolska. Díky zřízení 
mobilních ošetřoven získali lékaři a vyškolený zdravotnický 
personál zázemí pro provádění základních diagnostických 
a terapeutických výkonů. Díky snadné přepravě ošetřoven 
budou moci doprovázet místní komunity, zpravidla pastevce 
a jejich rodiny, při jejich přesunech v průběhu celého roku. 
Zdravotnický personál prošel školením, které zvýšilo jeho 
odbornost.

Díky mobilním ošetřovnám v Mongolsku má nyní přístup k lékařské péči daleko více lidí. 
Během tří let bylo zřízeno 38 mobilních ošetřoven, které navštívilo téměř 67 tisíc pacientů.

Koho podpořili: 
Lékaři a zdravotníci ošetřili od roku 2011 v mobilních jurtách 
66 766 pacientů ve vesnických oblastech provincie Zavchan.

Co bude dál: 
I nadále budou jurty k dispozici dalším pacientům. Ti 
o lékařskou péči nepřijdou ani při přesunech pastevců, 
protože mobilní jurty se budou i s personálem stěhovat 
s nimi. Charita ČR bude i nadále na projekt dohlížet.
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Foto: Diane Durongpisitkul/Charita Česká republika



DĚTSKÝ DOMOV
ST. LEONARD’S HOME
Kdo:
Papežská misijní díla (PMD)

www.missio.cz

Kde:
Srí Lanka, Gampola

Proč: 
Na Srí Lance narůstá počet osiřelých nebo osamocených 
dětí. Některé z nich našly své místo v Dětském domově 
St. Leonard’s Home ve městě Gampola, který si vybrala 
Národní kancelář PMD a rozhodla se ho podpořit z příspěvků 
dobrovolných dárců. 

Jak: 
Z těchto peněz jsou hrazeny výdaje na provoz domova, jako 
je ubytování, strava, oblečení, lékařská péče, křesťanská 
a školní výchova. PMD provozuje svoji činnost v rámci všech 
kontinentů a systematicky spolupracuje s místními lidmi 
a dobrovolníky. Na Srí Lanku tedy nejezdí žádní pracovníci 
z ČR, aby projekt realizovali. Vše zajišťují místní odborníci, 
spolupracovníci a dobrovolníci. Tím se ušetří značná část 
nákladů a není potřeba řešit jazykovou bariéru, s dětmi 
a místními obyvateli se komunikuje v jejich rodných jazycích.

Koho podpořili: 
Domov poskytuje péči 110 dětem, z nichž 20 je mladších 
tří let. V domově najdeme 21 dětí do 5 let a 69 školáků ve 

Místo, kde opuštěným dětem bez jazykových bariér pomáhají místní lidé a dobrovolníci.

věku od 6 do 14 let. Za dětský domov je odpovědná řeholní 
sestra z kongregace „Sisters of the Blessed Virgin“. Ona a její 
spolusestry se velkou měrou podílejí na duchovním, fyzickém 
a intelektuálním vývoji dětí.

Co bude dál: 
Příspěvky z ČR pokryly náklady na roční provoz domova. Ten 
od začátku vedou samostatně místní lidé, takže je zajištěna 
jeho udržitelnost a další pokračování provozu.
Papežská misijní díla budou i nadále garantem projektu.
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Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu plně zodpovídá

Nadace Divoké husy a nelze jej za žádných okolností

považovat za oficiální stanovisko Evropské unie.
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OČKOVÁNÍM PROTI 
DĚTSKÝM NEMOCEM
Kdo:
UNICEF

www.unicef.cz

Kde:
Celosvětově

Proč: 
Snížení úmrtnosti dětí na pneumonii, malárii, průjmová 
onemocnění a komplikace při porodu, která jsou stále 
nejčastějšími riziky.
Ještě v roce 1990 těmto chorobám podlehlo 12,6 milionu 

Popis k fotografiím:
1. Madagaskar 2013. Za poslední roky se na Madagaskaru podařilo 
významně snížit úmrtnost dětí mladších pěti let. Vyslankyně dobré vůle 
UNICEF zpěvačka Katy Perry navštívila školku na Madagaskaru, ve které se 
tamní děti učí kreativitě a spolupráci, osvojují si základy hygieny a prevence 
chránící zdraví. kredit: © UNICEF/Holt

2. Afghánistán 2013. Stačí dvě kapky, aby byla čtyřletá dívka 
z afghánského města Herta chráněna proti dětské obrně. Během 
Národních očkovacích dnů, které proběhly v dubnu 2013, bylo po celé zemi 
preventivně naočkováno 8,2 milionu dětí mladších pěti let. 
 kredit: © UNICEF/Froutan

dětí předškolního věku. Podle statistik UNICEF se podařilo 
díky práci stovek neziskových a humanitárních organizací 
snížit toto číslo na 6,6 milionu. 

Jak: 
UNICEF zajišťuje plošné očkování proti šesti nejčastějším 
smrtelným chorobám v dětské populaci, pečuje o těhotné 
a kojící matky, snižuje riziko přenosu HIV/AIDS z matky na 
dítě, monitoruje stav podvýživy mezi dětmi a do zasažených 
oblastí dodává terapeutickou stravu. Poskytuje také 
poporodní péči včetně registrace novorozenců, a tím snižuje 
rizika zneužití jejich práv.

3. Etiopie 2013. Změnit situaci podvyživených dětí v Etiopii pomáhá síť 
zdravotních center podporovaných UNICEF, ve kterých se dětem dostane 
terapeutické výživy.
Ta zachránila život i malého Joyce, který díky ní přežil a dokázal bez 
problémů přejít na běžnou stravu.| kredit: © UNICEF/Froutan

4. Indie 2013. Bylo otevřeno centrum Anganwadi, které patří do 
programu Vzdělávání předškolních dětí. Ty zde naleznou prostor nejen pro 
hry, ale také pro učení se novým věcem a psychosociální podporu, což by 
jim mělo usnadnit život ve společnosti. kredit: © UNICEF/Singh

5. Etiopie 2013. Podle UNICEF za posledních sedm let bylo zachráněno 
850 000 dětí před virem HIV. To vše díky světovým i národním programům, 

Snížit úmrtnost dětí mladších pěti let je možné včasným očkováním, dostatečnou péčí o matku a dítě při porodu, zajištěním 
výživné stravy a přístupnou zdravotnickou péčí.

Koho podpořili: 
Za posledních dvacet let zachránili 90 milionů dětí mladších 
pěti let.

Co bude dál: 
UNICEF bude pokračovat ve všech svých programech, 
které jsou zaměřeny na péči o nemocné, podvyživené 
a znevýhodněné děti. Zároveň zavádí preventivní opatření 
v zemích, kde hrozí zhoršení situace dětí. Snaží se vzdělávat 
mladé rodiny, aby dokázaly dobře pečovat o své potomky.

které se starají o těhotné ženy s touto chorobou a snaží se zabránit 
přenosu viru z matky na novorozence. V loňském roce bylo nakaženo 
o polovinu méně dětí než v roce 2005. kredit: © UNICEF/Ose

6. Sierra Leone 2013. V oblasti Kenema v africkém státě Sierra 
Leone se před několika lety zvýšil počet dětí s podvýživou. Tamní vláda 
proto spojila síly s UNICEF a zavedla celostátní program k monitorování 
podvyživených dětí a k jejich léčbě. kredit: © UNICEF/Asselin

7. Bangladéš 2013. Přes 43% obyvatel Bangladéše zde žije za méně 
než 1,25 dolaru na den, což se odráží na péči o ty nejmenší. UNICEF proto 
zajišťuje provoz lékařských center, kde je o matky a jejich děti postaráno.
 kredit: © UNICEF/Kiron
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A VRT NA
PITNOU VODU

Kdo:
Wontanara, o.p.s.

www.wontanara.cz

Kde:
Guinejská republika, oblast: Kindia, vesnice Menyi

Proč: 
Obyvatelé Menyi se potýkají s problémem zajištění 
základních lidských potřeb: vzdělání, zdravotní ošetření, 
přístup k pitné vodě a el. energii. Cílem projektu je pomoci 
obyvatelstvu k důstojným podmínkám pro život tak, aby byli 
soběstační a nezávislí na externí pomoci a zároveň se stali 
inspirací pro další komunity v řešení podobné situace.

Menyi je vesnice s přibližně 1100 obyvateli, z nichž asi 
700 tvoří děti do 18 let. Není zde rozvinutá téměř žádná 
infrastruktura, lidé nemají přístup k elektřině, zdrojem vody 
pro celou vesnici byla jedna povrchová studna a potok. 

Situace je stejná v přilehlých 13 vesnicích. V okolí je pár 
dalších škol, ale jejich kapacita je mnohonásobně překročena 
a úroveň vzdělávání je velmi nízká. Stejně nepříznivá situace 
je i v přístupu k základnímu lékařskému ošetření. 

Jak: 
Důraz spolupráce je kladen na zapojení místní komunity 
do plánování, rozhodování a realizace celkového projektu 
i jeho jednotlivých fází. V roce 2006 byla dokončena stavba 
základní školy se třemi třídami, kabinetem, ředitelnou 
a toaletami. Podmínkou bylo spolupodílení se místních 
obyvatel na výstavbě. Písek a kamenivo sbírali obyvatelé 
v okolí a drtili jej přímo na místě. Vodu potřebnou ke stavbě 
nanosili obyvatelé (především ženy) na svých hlavách 
z několik stovek metrů vzdáleného potoka. Výstavbu zajistilo 
učňovské středisko pod vedením jednoho mistra a mladí 
zedníci zde absolvovali praxi.

Stejně tak se obyvatelé zapojili i do realizace vrtu na 
pitnou vodu. Vrt je na lehkou mechanickou páku a je tedy 

Vzdělání pomáhá k větší soběstačnosti a pozvedne životní úroveň místních obyvatel. A díky přístupu k pitné vodě se 
zamezí zdravotním problémům z kontaminované vody a namáhavému nošení ze vzdálených zdrojů.

nezávislý na elektrické energii, která v oblasti není dostupná, 
nebo pohonu na naftu, který je neekologický a nákladný. Vrt 
slouží nejen obyvatelům vesnice Menyi, ale i mnoha dalším 
z okolních vesnic. Projekt byl financován ze sponzorského 
daru soukromého dárce – adoptivního rodiče na dálku čtyř 
guinejských dětí

Koho podpořili: 
Cílová skupina, které se celý projekt dotýká, čítá přibližně 
1500 dospělých a 2500 dětí do 18 let ve 14 vesnicích. Školu 
o třech třídách v současnosti navštěvuje 161 dětí, což je její 
maximální kapacita.

Co bude dál: 
Další fází projektu je rozšíření školy tak, aby mohla zajistit 
předškolní vzdělání, základní vzdělání (1.- 6. třída) a college 
(7.-10.třída). Následovat bude vybudování zdravotního 
střediska pro základní lékařskou péči, elektrifikace vesnice 
a centrum pro opuštěné děti.
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Foto: Wontanara, o.p.s.



KŘÍDLA
PRO VAŠE DARY

Kdo:
Nadace Divoké husy

www.divokehusy.cz

Kde:
ČR, celý svět

Proč: 
Posláním Nadace je být prostředníkem mezi těmi, kdo dávají 
a těmi, kdo umí pomáhat.
Cílem je podpora nestátních neziskových organizací (NNO) 
působících ve zdravotní, sociální a humanitární oblasti.

Organizace jsou podporovány jedinečným způsobem v rámci 
programu Benefice s Divokými husami, který vybízí k aktivitě 
jak samotnou organizaci, tak i dárce a místní komunitu. 
Nezaměřuje se pouze na jednu oblast sociální péče, ani 
na konkrétní region, ale podporuje kvalitní projekty na 
území celé ČR i mimo ni. Příjemcem podpory se tak může 
stát například chráněná dílna pro postižené, hospic nebo 
i organizace, která podporuje stavbu školy v Africe. 

Jak: 
Motivací druhých k aktivitě a soběstačnosti. Unikátní 
přístup k pomoci spočívá ve zdvojnásobování výtěžků 
benefičních akcí až do výše 60 000 Kč. Organizace, která 

Divoké husy podporují odvážné lidi a smělé projekty již více než 17 let za finanční podpory 
holandské organizace Wilde Ganzen.

žádá o podporu, uspořádá benefiční akci, jejíž výtěžek bude 
použit na konkrétní projekt. Nadace Divoké husy tento 
výtěžek zdvojnásobí a z každé darované koruny se tak stanou 
koruny dvě.
Benefiční akce mívají zpravidla místní charakter, čímž je 
podporována i sounáležitost komunity a organizace i jednotlivci 
jsou motivováni k aktivnímu přístupu ke svému okolí.

Koho podpořili: 
Každý rok je podpořeno několik desítek projektů, které jsou 
realizovány jak v ČR, tak v zahraničí. Od založení Nadace 
v roce 1997 rozdělila více než 300 milionů korun mezi 
bezmála 1 600 projektů.
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