
          
Výroční zpráva  

 
občanského sdružení  

Humanistické centrum Narovinu 
 

za rok 2007 
                              



Obsah:  1) PŘEDSTAVENÍ NAROVINU  
- poslání a hlavní cíle 
- organizační struktura a lidé Narovinu 
- kontakty a oficiální údaje 
 

2) STRUČNÝ KALENDÁŘ ROKU 2007  3) KAMPAŇ LIDSKÉ PODPORY (Keňa, ČR, Slovensko, Indie)  
PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V KENI 
 

• Adopce afrických dětí – projekt 
pomoci na dálku  

• „Ostrov naděje“ – Rusinga Island 
• Malujeme po síti 2007 – obrázky 

keňských dětí na téma „Hudba a já“ 
pro mezinárodní výtvarnou soutěž 
Českého rozhlasu 

• Ostatní projekty a aktivity 
• Cesty koordinátorů z ČR do africké 

Keni 
 

PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V INDII 
 

• „Ostrov naděje“ – Virudunaghar 
 

PROJEKTY na PODPORU KLP v ČR 
(rozvojové vzdělávání, osvěta, 
benefice...) 
 

• „Afrika ve školách“ 
• Putovní výstavy a prezentace KLP 
• Ples Afrika 
• Kurz pro dobrovolníky „Za svět bez 

válek a chudoby“ 
 4) DALŠÍ AKCE – SEMINÁŘE A MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ  5) KAMPAŇ „ZA SVĚT BEZ VÁLEK“  6) SPOLUPRACUJEME a DĚKUJEME  7) VÝHLED NA DALŠÍ OBDOBÍ  8) FINANČNÍ ZPRÁVA 



PŘEDSTAVENÍ NAROVINU 
 Humanistické centrum Narovinu je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995 z iniciativy členů mezinárodního Humanistického hnutí, které dnes už působí ve více než 120 zemích světa. Cílem činnosti je podpora a šíření humanistických myšlenek, ochrana lidských práv, rozvoj dobrovolnictví a projekty rozvojové spolupráce a výchovy.  Je zakládajícím členem platformy neziskových organizací zabývajících se rozvojovou spoluprácí (FORS) a spolupracuje s kampaní „Česko proti chudobě“.  V roce 2000 se připojilo k mezinárodní „Kampani lidské podpory“ (KLP), která si klade za cíl vytvořit síť solidarity a vzájemné spolupráce mezi lidmi bohatých a chudých zemí světa, a zahájilo projekty pro africkou Keňu. V roce 2003 se činnost rozšířila i na Slovensko. Mezi hlavní projekty patří „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“, rozvojové projekty v rámci KLP v Keni a Indii, kurzy pro dobrovolníky, Ples Afrika, putovní výstavy fotografií s promítáním a besedami, projekt pro děti a mládež „Afrika ve školách“ a „Výchovou k nenásilí“... Aktivně se účastní i kampaně „Evropa pro mír“ a „Síla Nenásilí“. 
 
Hlavní cíle: - různými formami kulturně-společenské činnosti upozorňovat na situaci dnešní společnosti - podporovat multikulturalitu – respekt různorodosti, toleranci a solidaritu - rozvíjet projekty rozvojové spolupráce a výchovy v rámci Kampaně lidské podpory  - prosazovat nenásilí, jako jedinou možnou metodu k dosažení změn a řešení konfliktů - napomáhat rozvoji dobrovolnictví  Organizační struktura a lidé Narovinu:  Nejvyšším orgánem je Valná hromada, která volí Radu sdružení. Radu tvoří předseda, mluvčí, hospodář a další členové Rady. Předseda je statutárním orgánem Humanistického centra Narovinu, který zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.  Orgány Narovinu působily v roce 2007 v tomto složení:  1) Dana Feminová – předsedkyně 2) Simona Heřtusová – mluvčí 3) Daniela Bednářová – hospodář  Zaměstnanci Narovinu v roce 2007:  1) Dana Feminová -  výkonná ředitelka a hlavní koordinátora projektů rozvojové spolupráce 2) Hana Kuncová – vedoucí administrativního zajištění projektu adopcí 3) Vendula Kašparová – pomoc při administrativním zajištění projektu adopcí  



Kontakty  a oficiální informace:  Humanistické centrum Narovinu 
Adresa: Vltavská 24, 150 00 Praha 5, Telefon: +420 257 310 329, Mobil: +420 777 831 836 
Internet: www.humanistinarovinu.cz, www.adopceafrika.cz, e-mail: info@humanistinarovinu.cz  
Číslo účtu: KB-Praha 5, číslo účtu: 19-1460510217/0100, IČO: 63109948, DIČ: CZ 63109948  
Registrace: MV ČR 22. 6. 1995 pod č.j. II/S-OS/1-27557/95-R  Kontakty podle projektů:  
• Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku • Miniobchůdek Afrika v duchu “Fair Trade” • Administrativní výpomoc v Humanistickém centru Narovinu (Humanistické centrum Narovinu, 777 831 836, adopceafrika@seznam.cz)  
• Projekty Kampaně lidské podpory v ČR (výstavy, koncerty, sbírky, přednášky, benefice, Ples Afrika...) (Simona Heřtusová, 608 301 270, simona.hertusova@adopceafrika.cz)  
• Projekty rozvojové spolupráce v Keni (Dana Feminová, 777 711 911, dana.feminova@adopceafrika.cz)  
• Projekt Výchova k nenásilí (Danda Cachová, 724 785 876, bedy.ns@seznam.cz)  
• Mírové aktivity (Symbol Míru, Evropa pro mír, Síla nenásilí...) (Dana Feminová, 777 711 911, dana.feminova@adopceafrika.cz)  
• Projekty rozvojové spolupráce v Indii (Světlana Kniazeva, 776 805 732, xknis@seznam.cz)  
• Kurzy “Dobrovolníci pro svět bez válek a chudoby” - se zaměřením na nové koordinátory adopcí (Jana Soukupová, 603450779, jana.soukupova@adopceafrika.cz)  
• Kurzy sebepoznání a techniky osobního růstu (Dana Feminová, 777 711 911, dana.feminova@adopceafrika.cz)  
• Projekt Otevřené dveře - integrační tábory pro děti • Centrum kultur (Světlana Kniazeva, 776 805 732, xknis@seznam.cz)   

 



STRUČNÝ KALENDÁŘ AKTIVIT ROKU 2007 
  21.1.2007  Nechceme rakety ani radar / Václavské náměstí – u koně 

Protestní shromáždění iniciativy Ne základnám  
29.1.2007 Protestní pochod k americké ambasádě a úřadu vlády / Václavské nám. 

Ne základnám požaduje referendum… 
1.2.2007 Tisková konference iniciativy Ne základnám / Poslanecká sněmovna PČR 

Pod záštitou místopředsedkyně sněmovního výboru pro evropské záležitosti Mgr. 
Anny Čurdové a místopředsedkyně sněmovního zahraničního výboru Bc. Kateřiny 
Konečné se uskutečnila tisková konference Iniciativy Ne základnám. 

3.2.2007 Demonstrace Ne základnám / Jince 
protestní demonstrace iniciativy Ne základnám 

13.2.2007 Demonstrace Ne základnám před Velvyslanectvími ČR a v ČR před Úřadem 
vlády 
Humanisté z celé Evropy podporují protesty občanské iniciativy Ne základnám a 
Humanistické strany proti výstavbě radarové základny USA na území ČR.  
Protestní dopisy české vládě, parlamentu i prezidentovi odeslaly už členské 
organizace Humanistické Evropské regionály z Itálie, Řecka, Holandska, Anglie, 
Švýcarska, Španělska, Maďarska i Francie. 

16.2.2007 Demonstrace Ne základnám před italským velvyslanectvím 
 
22.2.2007 Konference K Evropě míru / Městská knihovna v Praze 

Cestou odzbrojování nebo výstavbou nových vojenských základen? 
Na konferenci vystoupí: Giorgio Shultze, prezident Evropské humanistické regionály, 
Reiner Braun, výkonný ředitel Mez.asociace právníků proti jaderným zbraním, Jan 
Keller, sociolog, ekolog a publicista, Erazim Kohák, filosof a publicista, Jan Tamáš, 
mluvčí iniciativy Ne základnám 
Pořádá Humanistické hnutí ve spolupráci s iniciativou Ne základnám 

8.3.2007  Projekt „Afrika ve školách“ / Střední zemědělské učiliště v Mladé Boleslavi 
Promítání spojené s přednáškou a výstavou 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 
8.3.2007 Divadlo Kámen pro sirotčinec „Ostrov naděje“ / Divadlo Járy Cimrmana v Praze 

Výtěžek tohoto představení umožní dokoupit poslední vybavení (postele, stoly, židle, 
matrace a deky), které je nezbytné k nástupu dětí a zprovoznění nového sirotčince 
postaveného z příspěvků dárců z ČR. 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 
17.3.2007 Symbol Míru / Staroměstské náměstí 

Za globální jaderné odzbrojení současně ve 48 městech na celém světě  
   Hudba, fireshow, videoprojekce... 
 
24.3.2007  Seminář kampaně Svět bez válek / Humanistické centrum Nová realita 

Na téma Evropa pro mír, za Evropu bez jaderných zbraní. Pořádá Humanistické hnutí 
 

4.4.2007 Účast na NGO marketu neziskových organizací v Praze 
 

12.4.2007 Projekt „Afrika ve školách“ / ZŠ Hostýnská v Praze 
Promítání spojené s přednáškou, sbírkou pro Afriku a putovní výstavou „Karibuni 
Kenya – Afrika nevšedníma očima“ 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 

12.4.2007 Prezentace Kampaně lidské podpory / Domov důchodců na Praze 5 



Spojeno s promítáním, přednáškou a výstavou 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 

19.4.2007 Projekt „Afrika ve školách“ / ZŠ Kuldova v Brně 
Promítání spojené s přednáškou a výstavou 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 
27.4.2007  Ples Afrika / Lucerna 
   Pořádalo Humanistické Hnutí 
 
duben 2007  Prezentační stánek Kampaně lidské podpory na Miss Orient v Brně 

Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 
28.4.2007  Prezentační stánek Kampaně lidské podpory na Miss Orient v Praze 

Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 
3.5.2007 II. dobročinný Večer pro Afriku / Klub Šelepova v Brně 

Hudební vystoupení, výstava fotografií, prezentace Kampaně lidské podpory. 
Výtěžek 8.455,- Kč byl poslán na zdravotní centrum ve slumu Spring Valley 
v Nairobi.  
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 
10.5.2007 Keňa jak ji neznáte / Městská knihovna v Lanškrouně 

Beseda s promítáním o životě v chudinských čtvrtích a na venkově a o zkušenostech z 
projektu adopce afrických dětí na dálku.  
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 
12.5.2007  Prezentační stánek Kampaně lidské podpory na Miss Orient v Plzni 

Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 
21.5.-3.6.2007  Putovní výstava Ester Starman „Afrika – země mnoha tváří / 
   Regionální muzeum v Jindřichově Hradci 

Prodejní výstava na podporu projektu v Keni „Voda pro Kauti“, spojeno s promítáním 
a prezentací Kampaně lidské podpory pro veřejnost a školy: ZŠ II.stupeň, 
gymnázium, střední zdrav. škola 

   Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 
23.5.2007 Afrika jinýma očima / Klub cestovatelů Karavanseráj v Praze Prezentace Kampaně lidské podpory spojená s videoprojekcí, přednáškou a diskusí o Africe. 

Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 
24.5.2007 Indiánské pohádky / ZŠ Dolní Břežany 

Čtvrťáci ZŠ uspořádali vystoupení, jehož výtěžek půjde na operaci jednoho 
adoptovaného sirotka v Keni, který si zlomil nohu a potřebuje nákladnou operaci. 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 
25.5.2007 Prezentace Kampaně lidské podpory / pro mládež Církve bratrské v Českých 

Budějovicích  
Spojeno s promítáním, diskusí a výstavou 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 
26.5.2007 Celostátní demonstrace Ne základnám / Václavské náměstí – u koně 

Davidové proti Goliášovi, společně proti radaru. Protestní pochod Prahou 
26.5.2007 Indická noc / Music klub Dundee Jam v Kladně  

Benefiční akce na podporu projektu „Ostrov naděje“ v Indii. Moderní indická a etno 
hudba, promítání, výstava.  
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 



4.6.2007 Demonstrace / Loretánské náměstí 
Bush v Praze, Radar?! U.S.ARMY – Děkujeme, nechceme. Iniciativa Ne základnám 

10.6.- 7.7.2007                  Děti Afriky – prodejní výstava fotografií Miroslava Švejnohy / Kavárna La Badia                      
   v Brandýse nad Labem 
   Prodejní výstava na podporu lékařského centra v Keni ve čtvrti Spring Valley 
   Organizuje Miroslav Švejnoha ve spolupráci s Humanistickým centrem Narovinu 
 
11.6.2007 Vernisáž výstavy „Malujeme po síti – Muzika a já“  / Muzeum Hlavního města 

Prahy  
Výstava vítězných prací soutěže, které se zúčastnila i děcka v Keni z projektu „adopce 
na dálku” 
Organizuje Český rozhlas ve spolupráci s Humanistickým centrem Narovinu 

 
13.6.2007 Promítání a povídání o Keni / Humanistické centrum Narovinu v Praze 

Promítání a povídání o Keni a projektech našeho občanského sdružení  
Organizuje Humanistické centrum Narovinu  

16.-17.6.2007  Další Kurz dobrovolníků / Praha 
Pro všechny, kteří by se rádi aktivněji zapojili do projektů Humanistického centra 
Narovinu, zejména Adopce na dálku. Vede koordinátorka Dana Feminová  
 

24.6.2007 Koordinátor z Keni v Praze / Restaurace Mánes v Praze 
Setkání především "adoptivních rodičů" s keňským koordinátorem adopcí afrických 
dětí Benem Ooko. 
Stejné setkání proběhlo i v Ostravě, Brně a na Slovensku. 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 
26.6.2007  Prezentace Kampaně lidské podpory / DDM Praha 3 – Ulita  

Spojeno s promítáním, diskusí a výstavou 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

červenec 2007  Kola a sportovní sady pro adoptované děti / Keňa 
Druhý extra dárek pro děti v programu Adopce na dálku. Čeští adoptivní rodiče 
poslali peníze na nákup kol a sportovních sad (dres, boty, míč), který probíhal přímo v 
Keni. Celkem koordinátoři koupili 315 sportovních sad a 407 kol různých velikostí :o) 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 
3.7-24.9.2007  Putovní výstava Ester Starman „Afrika – země mnoha tváří / 
   Regionální muzeum v Litomyšli 

Prodejní výstava na podporu projektu v Keni „Voda pro Kauti“, spojeno s promítáním 
a prezentací Kampaně lidské podpory 

   Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 
6.-13.7.2007  Otevřené dveře 3 - integrační tábor pro děti / Studenec (Semily) 
a 14.-21.7.2007  Projekt Otevřené dveře 3 je určen především dětem z uprchlických 

táborů, dětem s poruchami chování, ze sociálně slabších rodin a v neposlední řadě 
dětem z bezproblémového českého rodinného zázemí.    Organizuje Humanistické centrum Narovinu a Centrum Kultur 

 
15.7.-20.9.2007 Fotografie z Indie a Nepálu – prodejní výstava fotografií Miroslava Švejnohy / 

Kavárna „89“ v Praze 
   Prodejní výstava na podporu lékařského centra v Keni ve čtvrti Spring Valley 

Organizuje Miroslav Švejnoha ve spolupráci s Humanistickým centrem Narovinu  
19.9.2007  Promítání a povídání o Keni / Humanistické centrum Narovinu v Praze 

Promítání a povídání o Keni a projektech našeho občanského sdružení  
Organizuje Humanistické centrum Narovinu    

1.-29.10.2007 Afrika a afričané – prodejní výstava fotografií Miroslava Švejnohy / 
Humanistické centrum v Praze 



   Prodejní výstava na podporu lékařského centra v Keni ve čtvrti Spring Valley 
Organizuje Miroslav Švejnoha ve spolupráci s Humanistickým centrem Narovinu 
 

2.10.2007 Mezinárodní den nenásilí 
Studentská konference, workshopy, hudební vystoupení, živý symbol nenásilí se 
zapálenými loučemi… 
Organizuje Humanistické hnutí pod záštitou OSN 

 
5.10.2007 Prezentace Kampaně lidské podpory / Krásensko – seminář pro učitele I. stupně  

Spojeno s promítáním, diskusí a výstavou 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

6.10.2007   Koncert pre usmiaty svet / Slovensko – Zvolen – Nám. SNP  
   Hudební a divadelní vystoupení, workshopy,  promítání, tombola… 
   Organizuje Humanistické centrum Narovinu na Slovensku 
 
12.10.2007 Prezentace Kampaně lidské podpory / ZŠ Kotvrdovice – I. stupeň 

Spojeno s promítáním, diskusí, soutěžemi a výstavou 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 
13.10.2007 Letem světem s Ulitou – Africký den /  DDM Praha 3 – Ulita 

V rámci Afrického dne přednáška s promítáním, výstavou fotografií „Karibuni Kenya 
– Afrika nevšedníma očima“ a prodejní výstavou afrických předmětů… 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 

říjen 2007  Putovní výstava „Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma očima“ / 
   DDM Praha 3 - Ulita 

S promítáním a prezentací Kampaně lidské podpory v rámci Afrického dne 
   Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 
18.10.2006 Debata s Brucem Gagnonem / Praha – Humanistické centrum Narovinu 

Debata s Brucem Gagnonem, koordinátorem významné organizace Global Network 
Against Weapons & Nuclear Power in Space (USA), který přiletěl do České 
republiky, aby se zúčastnil sobotní konference v Brdech a podpořil nás v boji proti 
radaru. 
 

20.10.2007 Mezinárodní konference v Brdech / Březnice – kulturní sál 
Mezinárodní setkání proti nukleárnímu zbrojení a novým vojenským základnám. 
Evropští a světoví starostové, osobnosti a organizace vyjadřují solidaritu se starosty 
Brd 
Organizuje Kampaň Evropa pro mír, Ne základnám a Liga starostů 
 

27.-28.10.2007  Další Kurz dobrovolníků / ČR 
Pro všechny, kteří by se rádi aktivněji zapojili do projektů Humanistického centra 
Narovinu, zejména adopce na dálku. Vede koordinátorka Jana Soukupová 

 

listopad 2007  Putovní výstava fotografií z Keni / Regionální muzeum v Jindřichově Hradci 
Spojeno prezentacemi pro školy -  ZŠ II.stupeň, gymnázium, střední zdrav. škola a 
večer pro veřejnost  (13.11.2007)    
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 6.11.2007               Prezentace Kampaně lidské podpory / ZŠ Rokytnice 
Spojeno s promítáním, diskusí, soutěžemi a výstavou 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 

9.11.2007   Prezentace Kampaně lidské podpory a seminář „Výchovou k nenásilí“  
/ Sever Litoměřice 
Spojeno s promítáním, diskusí, výstavou a workshopy 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 



11.11.2007  Koncert pro Korogocho / Klub Vagon, Praha  
Benefiční koncert na podporu školy a centra pro sirotky Care takers v Nairobi – 
Korogochu. 
Akci podpořila Nadace Divoké husy a zdvojnásobila celkový výdělek. 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 
13.11.2007 Afrika - Jazzové a africké inspirace / Moravská Ostrava 

Koncert na podporu projektu adopce na dálku 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu  17.11.2007 Protestní demonstrace za demokracii a referendum /Praha, Brno a další místa 

   Organizuje iniciativa Ne základnám 
 
24.11.2007  Letem světem s Ulitou – Indický den / Praha, DDM Praha3 

V rámci Indického dne beseda a promítání o Indii, prožitková hra o kastovním 
rozdělení, hudební a výtvarné workshopy. 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 

27.11.2007                         Prezentace Kampaně lidské podpory / ZŠ Příbor 
Spojeno s promítáním, diskusí, soutěžemi a výstavou 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 

24.-25.11.2007  Další Kurz dobrovolníků / ČR 
Pro všechny, kteří by se rádi aktivněji zapojili do projektů Humanistického centra 
Narovinu.  
Souběžně probíhají dva kurzy – v Praze vede koordinátorka Jana Soukupová, v Brně 
vede koordinátorka Simona Heřtusová 
 

listopad-prosinec 07 Putovní výstava Ester Starman „Afrika – země mnoha tváří / 
   Galerie Belstyl, Ostrava 

Prodejní výstava na podporu projektu v Keni „Voda pro Kauti“, spojeno s aukcí, 
promítáním a diskusí pro veřejnost (vernisáž 27.11.2007) 

   Organizuje Humanistické centrum Narovinu 
 
12.12.2007  Promítání a povídání o Keni / Humanistické centrum Narovinu v Praze 

Promítání a povídání o Keni a projektech našeho občanského sdružení  
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 
14.12.2007 Vánoční besídka pro děti uprchlíků / Praha, DDM - Karlínské Spektrum 
 
15.12.2007                         Prezentace Kampaně lidské podpory / Krásensko 

Spojeno s promítáním, diskusí, výstavou pro děti z Krásenska 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 
18.12.2007                         Prezentace Kampaně lidské podpory / MŠ English Garden School, Praha 4 

Spojeno s promítáním, diskusí, soutěžemi a výstavou 
Organizuje Humanistické centrum Narovinu 

 

 
 
 
 
 
 
 



KAMPAŇ LIDSKÉ PODPORY (Keňa, ČR, Slovensko, Indie) 
 PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V KENI 
 1) Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku  

Cílem projektu je zprostředkovat přístup ke vzdělání dětem z velmi 
chudých rodin a sirotkům. 
Od zahájení projektu v roce 2002 už Humanistické centrum 
Narovinu našlo v Čechách a na Slovensku během roku 2007 
„adoptivní rodiče“ pro více než 2 600 dětí z Keni. „Adoptivní 
rodina” posílá dítěti finanční částku, která uhradí školné a výdaje 
spojené s výukou, a je pravidelně informována o tom, jak si dítě 
vede ve škole. Mohou si vyměňovat aktuální fotografie, dopisovat 
si, poslat dítěti dárek a v rámci možností se případně i vzájemně 
navštívit. 
Konkrétní dítě, které právě na pomoc čeká, je možno vybrat v 
databázi na webových stránkách. Příspěvek na pravidelnou školní 
docházku je 600,- Kč měsíčně (730,- Sk) - tedy částka, která 
představuje méně než jeden šálek kávy denně. 
Projekt je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, 
neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti 
mezi různými národy a kulturami.  Kola a sportovní sady pro „adoptované“ děti v Keni  

V květnu dostali „adoptivní“ rodiče další nabídku 
extra dárku a možnost tak zakoupit svým 
svěřencům kolo nebo sportovní sadu. Kola – 
celkem 407 ks  a sportovní sady (dres, boty, míč) – 
celkem 315 ks, se hromadně nakupovaly přímo 
v Keni a poté se předávaly dětem. Opět náleží 
velká pochvala keňským koordinátorům, kteří 
museli kupovat různě velká kola a sportovní sady 
podle věku dětí.  
Nákup kol není jen rozmar pro radost. Děti, 
především ty z venkova, musí často denně urazit  
několik kilometrů do školy a s kolem jim to 
rozhodně půjde lépe. 
 Setkání s keňským koordinátorem Benem v Praze, Brně, Ostravě a na Slovensku 
Začátkem léta se konalo setkání především "adoptivních rodičů" s keňským koordinátorem adopcí 
afrických dětí Benem Okongo. Kdokoliv ze zúčastněných se mohl Bena Okongo na cokoliv ohledně 
adopcí i života v Keni zeptat a Ben za tlumočení koordinátorů našeho občanského sdružení rád 
odpovídal (především týkaly-li se dotazy jeho rodné Kibiry). Kromě toho měli návštěvníci možnost 
shlédnout videonahrávky, popovídat si s přítomnými koordinátory adopcí, posbírat informační 
materiály a prohlédnout si keňské výrobky.  
24.6. Setkání adoptivních rodičů s koordinátorem Benem Ooko z Keni – Praha, Mánes 
25.6. Ostrava 
3.7. Slovensko, Zvolen 
4.7. Slovensko, Bratislava 
5.7. Brno 
 



Pravidelná promítání pro „adoptivní rodiče“ v Humanistickém centru Narovinu v Praze  
Pravidelně zveme adoptivní rodiče dětí v Keni i nejširší veřejnost na promítání, kde mají příležitost 
dozvědět se více o životě a situací v Keni, seznámit se osobně s některými koordinátory projektů a 
samozřejmě rádi zodpovídáme všechny otázky týkající se projektů našeho občanského sdružení, 
především projektu Adopce na dálku. 
Promítání proběhla: 11. 4., 13.6., 19.9. a 12.12. 
 2) „Ostrov Naděje - Rusinga Island“   

Sirotčinec s jídelnou, vzdělávací 
centrum s knihovnou, mateřská školka 

a základní škola, lékařské středisko 
 Stavba komunitního centra  byla zahájena 
na konci roku 2005 a zatím se podařilo 
postavit dvě budovy pro ubytování dětí a 
personálu sirotčince s kapacitou cca 50 
osob, dále velkou kuchyň s jídelnou a 
centrum vzdělání. Celou stavbu 
zajišťovala komunita na pozemku, který 
bezplatně darovala.  Provoz v centru 
vzdělání, které přes den slouží jako mateřská škola pro více než padesát dětí, byl zahájen na začátku 
května 2006. Na podzim proběhla úspěšně elektrifikace centra fotovoltaickými systémy díky projektu 
„Elektřina ze Slunce pro školy“, který financovala česká vláda.  
V současném okamžiku chodí do mateřské školy, která zatím působí provizorně v prostorách 
vzdělávacího centra, už 140 dětí a je tedy nezbytné postavit budovu školy i školky. 
Úspěšně byla dostavěna úpravna vody a septik, sprchy a záchody, a tak od ledna 2008 nastoupili 
sirotci do sirotčince.  
Také se snažíme zahájit stavbu a fungování lékařského střediska na pozemku, který po dobrých 
zkušenostech opět poskytla komunita. Na stavbu i vybavení lékařského střediska se shánějí finance a 
především se shání sponzor, který by chtěl dlouhodobě přispívat na celý provoz tohoto komunitního 
centra. 

 3) Malujeme po síti 2007 – obrázky keňských dětí „Hudba a já“ pro mezinárodní výtvarnou soutěž Českého rozhlasu  
I tento rok se děti z nejchudších čtvrtí, slumů a vesnic Keni zúčastnily výtvarné soutěže Českého 
rozhlasu „Malujeme po síti“. Téma tohoto roku se dětem moc líbilo, a tak kromě stovek obrázků 
koordinátoři zdokumentovali taneční a pěvecká představení dětí. 



V červnu byly nejlepší práce vystaveny na výstavě v Muzeu Hl. města Prahy. Poté byly všechny 
obrázky k vidění také na výstavě v Humanistickém centru Narovinu v Praze.   4) Ostatní projekty Kampaně lidské podpory v Keni 
 
Spolupráce mezi Humanistickým centrem Narovinu a 
partnerskou organizací Humanist Centre of Kenya je skutečně 
velice široká a stále se prohlubuje a rozšiřuje do různých měst i 
venkovských oblastí Keni. Keňští kolegové během roku 
podnikali množství organizačních cest, pořádali semináře, 
informační schůzky a školení nových členů. Výsledkem je řada 
projektů organizovaných sítí už více než 10 000 dobrovolníků 
po celém území Keni. Je to velkým úspěchem, protože 
hlavním principem Kampaně lidské podpory je právě 
vytvoření řetězce solidarity s dodržením principu reciprocity  
(když někdo pomáhá mě, použiji své síly a schopnosti, abych 
pomáhal dalším). 
 Tento rok v Keni přibylo nebo se do tohoto řetězce solidarity 
připojilo značné množství nových projektů, skupin a institucí. 
Celkem organizujeme tyto projekty: 2 humanistické školy a 
školky, 26 základních škol a školek, 2 střední školy, 26 kurzů 
řemeslné výroby, 12 center lékařské péče, 10 zemědělských 
projektů, 1 centrum pro děti ulice, 24 sirotčinců a center pro potřebné děti, 4 projekty na úklid čtvrtí, 5 
projektů zaměřených na získávání drobných financí svépomocí, 2 projekty pekařské a cukrářské 
výroby. 
 5) Cesty koordinátorů z ČR do africké Keni 
 
Koordinátoři z České republiky jezdí do Keni pravidelně a snaží se během svých cest pomáhat 
s konkrétními projekty, namátkově navštěvovat školy a děti v projektu Adopce na dálku, organizují 
semináře pro místní koordinátory a dobrovolníky a navazují kontakty s dalšími místy po celé Keni. 
 
V roce 2007 se uskutečnily dvě cesty do Keni: 
20.3.-31.3. – cesta koordinátorky Simony Heřtusové 
18.3. – 6.4. – cesta koordinátorky Dany Feminové 
 
 PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V INDII 

 
„Ostrov naděje“ – Virudunaghar  
Slavíme rok po zahájení sirotčince „Island of 
hope“. 
Během 12 měsíců děti, vychovatelé, učitelé a 
další dobrovolníci společnými silami 
vytvářeli vlastní domov, učili se navzájem, 
prožívali radostné a smutné okamžiky. 
Každý den byl naplněn denními starosti, ale 
zároveň i novými zážitky, které 
bezprostředně zanechávaly nové pocity, 
dávali sílu a naději pokračovat dál, snahu 
rozvíjet aktivity a přispívat k vnitřnímu 
rozvoji. 



 
Během celého roku se měnilo i hodně věcí v technickém zázemí – v prosinci roku 2006 se vzdělávací 
centrum rozšířilo na novou knihovnu a malý počítačový koutek, kde děti konečně měly možnost 
věnovat svůj čas i jiným zajímavým koníčkům: čtení nejen učební literatury do školy a získávání 
základních znalostí o počítačích. 
V sirotčinci je vytvořen i živý koutek, kde se děti mají možnost starat o papoušky a rybičky a poznávat 
lépe svět zvířat nejen z učebnic. Dívky a kluci mají také malou zahrádku s květinami, o kterou se 
samostatně starají. 
V květnu 2007 se podařilo místní humanistické organizaci AID INDIA získat část vedlejšího pozemku 
poblíž sirotčince. A tak problém hřiště, který nebyl úplně vyřešen, bude překonán touto cestou. Na 
původním pozemku (před sirotčincem) bylo totiž velice málo místa a všechny děti nemohly hrát 
pohybové hry najednou. Dvakrát za týden děti chodily na stadion, který se však nacházel 20 min. 
chůzí po silnici, což nebylo úplně bezpečné vzhledem k počtu dětí a k hustotě indické dopravy. 
Proto hřiště na vedlejším pozemku vyřeší jeden z aktuálních problémů, se kterým jsme se potýkali. 
Momentálně je zahájená sbírka jak v Indii tak i tady v České republice na získání finančních, 
materiálních a sportovních potřeb a náčiní pro výstavbu hřiště.          
 PROJEKTY na PODPORU KLP v ČR (rozvojové vzdělávání, osvěta, benefice…) 
 Prezentace Kampaně lidské podpory a program  „Afrika ve školách“  
Afrika ve školách je velmi úspěšný a na školách velmi ceněný projekt, jehož smyslem je seznámit děti 
a mládež s životem dětí a situací v Africe. Prezentace probíhá formou promítání aktuálních dokumentů 
z Afriky, součástí je výstava fotografií, prodejní 
výstava afrických rukodělných výrobků a 
především vyprávění našich koordinátorů, kteří 
pravidelně do Keni cestují a organizují projekty 
v chudinských čtvrtích a na venkově. S danou 
problematikou je spojen cíl prevence rasismu, 
diskriminace a xenofobie u nás. Prezentaci pro 
malé děti lze oživit hrami s tématikou Afriky, 
tancem na africké rytmy, popřípadě výtvarnou 
dílnou. Děti mohou také v hodinách výtvarné 
výchovy vyrobit školní pomůcky, které pak 
africké děti z projektu „Adopce na dálku" 
využijí přímo ve výuce. Na školách středních a 
vysokých je jedním z cílů prezentací najít nové 



mladé lidi, kteří by měli chuť se do organizování projektů v rámci Kampaně  lidské  podpory  přímo 
zapojit.  
Prezentace Kampaně lidské podpory formou  promítání, výstavy fotografií a prodejem afrických 
předmětů spolu s diskusí proběhla: 
- Střední zemědělské učiliště, Mladá Boleslav 
(8.3.2007) 
- ZŠ Pouchov, Hradec Králové (13.4.2007) 
- ZŠ Kuldova, Brno (19.4.2007) 
- ZŠ Hostýnská, Praha, spojeno s putovní výstavou 
"Karibuni Kenya - Afrika nevšedníma očima" a 
sbírkou pro Afriku (12.4. 2007) 
- Krásensko – prezentace KLP na semináři pro 
učitele 1. stupně (5.10.2007)  
- ZŠ Kotvrdovice – 1.stupeň, prezentace KLP se 
soutěžemi (12.10.2007)  
- ZŠ Rokytnice (6.11.2007) 
- ZŠ Příbor (27.11.2007) 
- MŠ English Garden School, Praha – Lhotka (18.12.2007) 
- ZŠ Máj, Vyšší odborná škola, SZŠ, České Budějovice 
 Putovní výstavy a prezentace KLP  
K dispozici máme několik souborů fotografií, které putují po celé ČR. Putovní výstavy doprovázíme 
promítáním, diskusí a prodejem afrických předmětů. 

Soubory dokumentárních fotografií: 
„Karibuni Kenya - Afrika nevšedníma očima“, 
fotografie zachytili dobrovolníci z občanského 
sdružení Narovinu při svých cestách do Keni. 
„Afrika – země mnoha tváří“, fotografie Ester 
Starman, které nafotila pro naše občanské sdružení 
Narovinu při jedné z cest do Keni. Fotografie jsou 
prodejní a podporují v Keni projekt “Voda pro 
Kauti”. 
„Lidé, které jsem potkal“, fotografie z cest 
Miroslava Švejnohy. Fotograf poskytl výstavu 
našemu občanskému sdružení, fotografie jsou 
prodejní a podporují nejrůznější projekty Kampaně 
lidské podpory v Keni. 

V roce 2007 se výstavy uskutečnily v následujících místech: 
- Muzeum v Jindřichově Hradci, spojeno prezentacemi pro školy -  ZŠ II.stupeň, gymnázium, střední 
zdrav. škola a večer pro veřejnost  (květen 2005, 21.5.2007 vernisáž) 
- Regionální muzeum v Litomyšli (červenec – září 2007, 5.9.2007 vernisáž) 
- Muzeum v Jindřichově Hradci, spojeno prezentacemi pro školy -  ZŠ II.stupeň, gymnázium, střední 
zdrav. škola a večer pro veřejnost  (13.11.2007) 
- Galerie Belstyl v Ostravě (listopad – prosinec 2007, vernisáž 27.11.2007) 
 Multikulturní Ples Afrika v Lucerně 
 
Každoroční Ples Afrika je největší společnou akcí tří občanských sdružení hlásících se 
k Humanistickému hnutí u nás: Narovinu, Humanistické centrum Dialog a Vysokoškolští humanisté.  
Letos připadl ples na 27.4. a výtěžek byl rozdělěn mezi jednotlivá občanská sdružení, která je využila 
na své projekty KLP v Keni a Guiney. Pražská Lucerna nebyla vyprodaná tak jako v předchozích 
ročnících, ale o to víc se mohlo divoce tančit v afrických i jiných rytmech.  



Je tradicí, že všichni účinkující vystupují zdarma a ani letošní ročník nebyl výjimkou. První cenou 
bohaté tomboly, byl zájezd do Maroka od CK Adventura. Sbírku školních potřeb a zdravotnického 
materiálu, která probíhala během večera, se nám již podařilo odvést do škol a zdravotnických středisek 
v Keni a Guiney. 
Všem účinkujícím, sponzorům a návštěvníkům, kteří podpořili dobrou zábavu a smysluplné projekty, 
ze srdce děkujeme a těšíme se na další multikulturní plesanou. 
 

 Kurz pro dobrovolníky “Za svět bez válek a chudoby” 
 
Cílem kurzu je předat všechny užitečné informace pro práci dobrovolníků zabývajících se rozvojovou 
výchovou a rozvojovou spoluprací s Afrikou, poskytnout zkušenosti z Afriky i z organizace projektů 
na podporu Afriky v Evropě, naučit používat základní nástroje „osobního růstu“ k získání dostatečné 
energie a vnitřní síly pro pomoc ostatním a zvládání nových, zátěžových situací – například techniky 
relaxace, psychofyziky a sebepoznávání. 
Všem účastníkům bude umožněno zapojit se do projektů Humanistického hnutí. 
 
V roce 2007 proběhly tyto kurzy pro dobrovolníky: 
16.-17.6.2007 Praha – vede koordinátorka Dana Feminová 
27.-28.10.2007 Praha – vede koordinátorka Jana Soukupová 
24.-25.11.2007 Praha – vede koordinátorka Jana Soukupová 
24.-25.11.2007 Brno – vede koordinátorka Simona Heřtusová  DALŠÍ AKCE – SEMINÁŘE A MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 
 Další akce pro veřejnost 
 
- Benefiční představení divadla Kámen pro projekt „Ostrova 
Naděje“ na Rusinga Island (8.3.2007) 
- Účast na NGO marketu neziskových organizací v Praze 
(4.4.2007) 
- Prezentace Kampaně lidské podpory v Domově důchodců na 
Praze 5 (12.4.2007)  
- Prezentační stánek Kampaně lidské podpory na Miss Orient  
v Brně (duben 2007) 
- Prezentační stánek Kampaně lidské podpory na Miss Orient  
v Praze (28.4.2007) 
 
 
 
 



 
- II. dobročinný Večer pro Afriku v klubu Šelepova v Brně (3.5.2007) Výtěžek 8.455,- Kč byl poslán 
na zdravotní centrum ve slumu Spring Valley v Nairobi  
- Prezentační stánek Kampaně lidské podpory na Miss Orient v Plzni (12.5.2007) 
- Prezentace Kampaně lidské podpory v Klubu cestovatelů v Praze (23.5.2007) 
- Prezentace Kampaně lidské podpory pro mládež Církve bratrské v Českých Budějovicích 
(25.5.2007) 
- Indická noc, Music klub Dundee Jam v Kladně.  Návštěvníci prožili ochutnávku indické atmosféry a 
podpořili svým příspěvkem náš projekt „Ostrov naděje“ v Indii (26.5.2007) 
- Vernisáž výstavy „Malujeme po síti – Hudba a já“ v Muzeu Hlavního města Prahy (11.6.2007) 
- Koncert v rámci Světového dne uprchlíků CROSSING BORDERS, Praha, info stánek (20.6.2007) 
- Prezentace Kampaně lidské podpory v DDM Praha 3 – Ulita (26.6.2007) 
- Prezentace Kampaně lidské podpory v rámci Biojarmarku v Chrudimi (11.9.2007) 
- Prezentace Kampaně lidské podpory v rámci Afrického dne v DDM Praha 3 – Ulita (13.10.2007) 
- Koncert v rámci Dne proti rasismu, Praha Bunkr Parukářka, info stánek (8.11.2007) 
- Sever Litoměřice – prezentace Kampaně lidské podpory (9.11.2007) 
- Koncert pro Korogocho – klub Vagon, Praha (11.11.2007) 
- AFRIKA - Jazzové a africké inspirace, koncert na podporu adopce na dálku (Moravská Ostrava, 13. 
listopadu 2007) 
- Letem světem s Ulitou. Beseda a promítání o Indii, prožitková hra o kastovním rozdělení, hudební a 
výtvarné workshopy, Praha, DDM Praha3 (24.11.2007) 
- Advent plný andělů – Ostrava (27.11.2007) 
- Vánoční besídka pro děti uprchlíků, Praha, Dům dětí a mládeže (DDM) - Karlínské Spektrum,  
(14.12.2007) 
- Krásensko – přednáška KLP pro děti (15.12.2007) 
 
Schůzky, semináře a mezinárodní setkání, kterých jsme se zúčastnili  
11.1. – 16.1. Mezinárodní schůzka Humanistického hnutí – Řím (Assemblea) 
20.1. Jednodenní seminář koordinátorů projektu 
Adopce 
24.-25.2. Semestrální schůzka koordinátorů Hum. 
centra Narovinu / Sv. Jan pod Skalou 
7.4. – 9.4. Seminář na téma práce s energií – 
techniky osobního rozvoje 
7.6. Punta de Vacas - setkání s promítáním a 
besedou - Praha 
14.6. Valná hromada FORS 
29. – 30.6. Seminář na téma usmíření – techniky 
osobního rozvoje 
9.7. – 16.7. Semestrální schůzka a seminář 
s koordinátory projektů v Keni – Keňa, Mombasa 
16.7. – 19.7. Setkání se zástupci organizace „Kids 
for tomorrow” z New Yorku – domluvení spolupráce na projektu Sewa Academy – Nairobi 
20.7. – 27.7. Seminář na téma usmíření a nenásilí, pedagogický seminář pro učitelky mateřských škol 
a setkání k projektu „Ostrov Naděje“ – Keňa, Rusinga Island 
11.8. – 19.8. Humanistický letní kemp – Jižní Itálie, Vieste 
28.9.-30.9. Semestrální schůzka koordinátorů Humanistického centra Narovinu / Svatý Jan pod Skalou 



5. – 7.10. Keňské Humanistické Fórum – Keňa, Nairobi 
21.10. Humanistická evropská regionála – setkání humanistických organizací v regionu Evropa – 
Praha, Hotel Duo 
2. – 4.11. Mezinárodní konference za jaderné odzbrojení – Španělsko, Madrid 
9.11. Seminář „Výchovou k nenásilí“ – Litoměřice 
24. – 25.11. Seminář „Nenásilí“ 
1.12. Jednodenní seminář koordinátorů projektu Adopce 
8. – 9.12. Seminář „Nenásilí“ - Praha 
 OTEVŘENÉ DVEŘE – integrační tábor pro děti z uprchlických táborů 

 
Již potřetí se o prázdninách sešly děti, které pocházejí 
z různých zemí (Čečensko, Bělorusko, Angola, Somálsko, 
Ukrajina...), z různých kultur, s různými problémy... Projekt 
Otevřené dveře 3 byl určen především dětem z uprchlických 
táborů, dětem s poruchami chování, ze sociálně slabších 
rodin a v neposlední řadě dětem z bezproblémového českého 
rodinného zázemí.  
Tábor pracuje s technikami prožitkové pedagogiky a zprostředkovává dětem pocit jedinečnosti. Tábor 
provázejí témata multikulturní, témata náboženská, témata respektu... 
Celý tábor následně vyvrcholil závěrečným slavnostním večerem. 
Pro velký zájem z minulých ročníků proběhly dva devítidenní turnusy a na táboře se tak vystřídalo 
více než 80 dětí. 
Dětský integrační tábor „Otevřené dveře 3“ se uskutečnil 6.-13.07. a 14.-21.07. ve Studenci (Semily).  

 KAMPAŇ „EVROPA PRO MÍR“ a „SÍLA NENÁSILÍ“ 
 
Na celém světě se rozvíjí mírové, nenásilné hnutí, které spojuje lidi různých kultur, vyznání, ras a 
generací. Vyvíjíme tlak na politiky a na ty, kdo mají moc, aby přehodnotili a změnili svá katastrofální 
rozhodnutí. Chceme, aby se z miliardových výdajů na zbrojení staly investice do míru a rozvoje. Tato 
mezinárodní kampaň „Za Evropu pro mír, za Evropu bez jaderných zbraní“ má jasné a 
uskutečnitelné požadavky. Deklaraci, ke které se můžete připojit svým podpisem, i novinky ke 
kampani za kompletní jaderné odzbrojení z celého světa najdete na www.europeforpeace.eu. 
 
„Síla Nenásilí“ – Nespolupracujme – Neplaťme další zbrojení a války 
Sebeobranná kampaň proti umístění radaru USA v České republice 



 
22.2. Mezinárodní konference „Evropa pro Mír“ / 
Městská knihovna Praha 
5.8. Mírová vzpomínková manifestace spojená se 
smutným výročím jaderného výbuchu v Hirošimě / 
Praha 
20.10. Mezinárodní konference „Evropa pro Mír“ / 
Brdy, Březnice 
 
webové stránky iniciativy: www.nenasili.cz 
 Symbol míru  
Cílem této akce je podpořit mír ve světě a vyjádřit 
nesouhlas se všemi válečnými konflikty probíhajícími na 
celém světě. Válku nepovažujeme za skutečné řešení 
problémů. Všechny konflikty vznikají na základě 
neznalosti, netolerance a strachu z odlišnosti, což vede k 
násilí a utrpení lidí. Neuznáváme válku jako záminku 
pro šíření demokracie, protože ve skutečnosti jde jen o 
zneužívání slabších států a jejich zdrojů. Cestou je 
otevřený dialog mezi kulturami a státy, porozumění a 
tolerance.  
Živý symbol míru vytváří lidé různého pohlaví, věku, 
kultury, jazyku, náboženství a rasy.  
Svět bez válek je možný, kompletní jaderné odzbrojení 
je nezbytné a uskutečnitelné, dialog mezi kulturami je 
jedinou cestou pro mírové soužití národů.  
17.3. Symbolu Míru – Praha, Náměstí Míru  
webové stránky iniciativy: www.symbolmiru.cz 
 Mezinárodní Den Nenásilí 
 
Valné shromáždění OSN vyhlásilo 2. říjen Světovým 
dnem nenásilí. Datum symbolicky připomíná výročí 
narození Mahátmy Gándhího, vůdce indického lidu v 
boji za nezávislost. Gándhí se svými názory a způsobem 
života stal obrovskou inspirací pro hnutí za lidská práva 
a svobody po celém světě.  
Aktivity Humanistického hnutí jsou založeny na 
principu aktivního nenásilí a proto se humanisté v 
různých částech světa rozhodli tuto myšlenku podpořit 
uspořádáním rozmanitých akcí během tohoto dne. Tyto 
akce si dávají za cíl rozšířit myšlenku nenásilí mezi 
širokou veřejnost a přispět k posílení tohoto přístupu ve 
společnosti. Organizováno pod záštitu OSN. 
 
2.10.  Mezinárodní den Nenásilí – studentská konference a Symbol Míru – Praha, Brno a další místa 
 
webové stránky iniciativy: www.DenNenasili.cz 
 
 



SPOLUPRACUJEME A DĚKUJEME  
Rádi bychom poděkovali za velmi příjemnou spolupráci několika organizacím a firmám, které nám 
v roce 2007 skutečně pomáhali pomáhat:  
Velký Sál Lucerny Praha, Restaurace Mánes v Praze, DDM Praha 3 - Ulita, Divadlo Kámen, Český 
rozhlas "Malujeme po síti", Nadace Divoké Husy, Galerie Belstyl, Rádio 1, Expres rádio, British 
Airways, Caledonian school, AV Media, CK Adventura, Tiskárna AFBKK, Copy General, Česká 
kultura, Co kdy v Praze, Přehled kulturních pořadů PIS, Fontana, Grafokon, Newton, Kelcom... 
 
Děkujeme i všem příznivcům, dobrovolníkům a dárcům, kteří se do našich akcí a projektů aktivně 
zapojili.   VÝHLED NA DALŠÍ OBDOBÍ 
 
Vzhledem k tomu, že se všechny projekty úspěšně rozrůstají, všímáme si a uvědomujeme, že je 
nezbytné stále zlepšovat organizační zajištění. Takže nás určitě čekají další investice do vybavení a 
vytvoření zázemí pro další spolupracovníky, abychom udrželi nastartovaný rozvoj projektů KLP a 
mohli se věnovat i oblastem, na které nám zatím zbývalo jen málo energie. Připravuje se projekt 
„Výchovou k nenásilí“, rádi bychom také více rozšiřovali kampaň za odzbrojení: „Evropa pro mír“, 
k jejíž výzvě jsme se připojili. 
 
 FINANČNÍ ZPRÁVA za rok  2007 
 

Příjmy 2007 tis. Kč Výdaje 2007 tis. Kč
Přijaté dary celkem 21 046,00 Fond Školné pro adopce 14 546,00
      z toho do fondů 16 157,00 Fond Srdce pro Asii 46,00
                ostatní dary 5 157,00 Fond Kola 1 000,00
Dotace ze státních prostř. 0,00 Fond Dresy 401,00
Tržby z vlastní činnosti 269,00 Fond Rusinga 34,00
      z toho prodej vstupenek na Ples Afrika   241,00 Fond na Léčebné výlohy 41,00
Přijaté úroky 82,00 Fond Korogocho 12,00
Kurzové zisky 124,00 Fond Tábor otevřené dveře 41,00

Fond Spring Valley 14,00
Fond Voda pro Kauti 10,00
Fond na projekt Humanistické školy 12,00
Projekt "Centrum kultur" 364,00
Vrácené dary 280,00
Kurzové ztráty 0,00
Provozní výdaje 2 770,00
Náklady na Ples Afrika 208,00
Výdaje celkem 19 779,00

Příjmy celkem 21 521,00

Hospodářský výsledek 1 742,00

Příjmy a výdaje Humanistického centra Narovinu rok 2007

 



Fond  na školné pro adoptované děti v Keni
911.101 Kč Kč
Příjmy 18 327 875,57 Převod část. fondu školného do Keni 17 741 817,20
z toho zůstatek z minulých let 2 510 607,96 zůstatek k 31.6.2006 586 058,37
z toho dary z roku 2007 14 546 445,61
převod zisku minulých let 1 270 822,00

911.777 Kč Kč
Příjmy 126 421,87 119 277,00
z toho zůstatek z minulých let 80 921,87 zůstatek 7 144,87
z toho dary z roku 2007 45 500,00
Fond Kolo dětem
911.800 Kč Kč
Finanční dary v roce 2007 999 751,89 Převod do Keni-nákup kol 999 751,89

zůstatek 0,00

Fond Dresy dětem
911.802 Kč Kč
Finanční dary v roce 2007 401 421,83 Převod do Keni 401 421,83

zůstatek 0,00

Keňa
911.888 Kč Kč
Příjmy 4 084 529,00 Převod fondu na Projekt Rusinga 2 466 295,14
z toho zůstatek z minulých let 50 510,00 zůstatek 1 618 233,86
z toho dary z roku 2007 34 019,00
převod zisku minulých let 4 000 000,00
Fond Příspěvky na léčebné výlohy
911.803 Kč
Příjmy 41 205,00 Převod do Keni 39 203,85
z toho zůstatek z minulých let zůstatek 2 001,15
z toho dary z roku 2007 41 205,00
Fond Korogocho 40017
911.188

Kč
Příjmy 12 020,00 Převod do Keni 23 106,10
z toho zůstatek z minulých let zůstatek -11 086,10
z toho dary z roku 2007 12 020,00
K přečerpání fondu došlo v důsledku dohody o poskytnutí daru na tento projekt začátkem roku 2008
Fond Tábor otevřené dveře
911.150 Kč
Příjmy 40 650,00 Převod Podkrkonošská společnost 39 700,00
z toho zůstatek z minulých let zůstatek 950,00
z toho dary z roku 2007 40 650,00
Vzhledem k tomu, že přišly příspěvky až po odeslání peněz na daný projekt, je na tomto fondu zůstatek, 
který bude použit na Tábor Otevřené dveře 2008

Veřejná sbírka - ,,Ostrov Naděje" - Rusinga Island

Příjmy a výdaje z fondů Humanistického centra Narovinu v roce 2007

Veřejná sbírka - ,,Srdce pro Asii"

Převod  do Indie



Fond Spring Valley 40042
911.130

Kč Převod Keňa 13 805,00
Příjmy 13 805,00 zůstatek 0,00
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2007 13 805,00
Fond Voda pro Kauti 101806
911.110

Kč Převod Keňa 8 540,12
Příjmy 10 000,00 zůstatek 1 459,88
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2007 10 000,00
Fond na projekt Humanistické školy
911.102

Kč
Příjmy 12 000,00 Převod 0,00
z toho zůstatek z minulých let 12 000,00 zůstatek 12 000,00

 
 
 
Složení provozních výdajů Humanistického cetra Narovinu za rok 2007 
 
 

tis. Kč

mzdové prostředky 787,00
cestovné 688,00
poštovné 227,00
telefonní poplatky 76,00
kancelářské potřeby 349,00
bankovní poplatky 87,00
ostatní služby 556,00
celkem 2 770,00  


