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moc vám děkujeme, že jste stáli při nás 
a podporovali děti a rodiny v Keni i během 
celého nelehkého loňského roku. Společ-
ně se nám povedlo udělat obrovský kus 
práce, moc si toho vážíme.
Projekt Adopce afrických dětí oslavil 
v roce 2020 plnoletost – krásné osmnácti-
ny. Připravovali jsme oslavu, ale situace ji 
nepřála… Tak to slavíme online krásnými 
příběhy. Příběhy dětí, které jsou v  pro-
jektu podporovány, i  příběhy těch, kteří 
vzdělání dětí v  Keni podporují, jsou vám 
k dispozici na našich webových a faceboo-
kovských stránkách.
A  co najdete v  tomto bulletinu? Předsta-

vujeme další dobrovolníky a  také nové 
posily v pražské kanceláři Moniku a Zdeň-
ka. Přinášíme několik krásných příběhů od 
vás – adoptivních rodičů. A také informace 
k novému projektu Adopce učitelů a malá 
ohlédnutí, co vše se minulý rok povedlo 
uskutečnit.
Pěkný nový rok, hlavně hodně zdraví, ra-
dosti a  spokojenosti a  těšíme se na další 
společnou cestu.

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)

SLAVÍME 18tiny ADOPCE afrických dětí KRÁSNÝMI PŘÍBĚHY
Projekt Adopce afrických dětí oslavil v roce 2020 plnoletost – 
krásné osmnáctiny. Připravovali jsme oslavu, ale situace slave-
ní nepřála ani na jaře a ani na podzim… Tak slavíme alespoň 
krásnými online příběhy.

Od listopadu zveřejňujeme každý týden jeden příběh pod-
porovaného dítěte a  jeden příběh „děkujeme za podporu". 
Seznámíme vás tak s  osmnácti podporovanými dětmi  – na-
hlédneme do míst, kde rodiny žijí, podíváme se, jak vypadají 

školy, co dělají děti ve volném čase nebo čím se rodiny živí… 
A v rámci osmnácti příběhů „děkujeme za podporu" vám před-
stavíme adoptivní rodiče, dobrovolníky a  příznivce projektu, 
kteří vzdělání dětí v Keni podporují.

Všechny příběhy najdete na našich stránkách AdopceAfrika.cz 
nebo www.facebook.com/CentrumNarovinu/

Doufáme, že se nám letos v květnu podaří plánovanou oslavu 
uskutečnit. Držme si palce, Centrum Narovinu.

„Vzdělání je ta 
nejsilnější zbraň, 
kterou lze změnit 
svět.“ 

Nelson Mandela

Děkujeme, společně dáváme dětem v Keni  
naději na lepší budoucnost. 

AdopceAfrika.cz
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Z účtu Klubu přátel adopce, kam lidé mohou přispívat pravi-
delnou i nepravidelnou částkou pod v. s. 800 a kam jdou i pře-
platky, které nám věnovali „adoptivní rodiče“ z  ukončených 
adopcí, jsme v  třetím trimestru 2020 podpořili celkem 3 děti 
částkou 16.800,– Kč. A v prvním trimestru 2021 (k 20. 1. 2021) 
jsme podpořili celkem 28 dětí celkovou částkou 115.200,– Kč. 
Všechny podpořené děti přišly o podporu svého dosavadního 
„adoptivního rodiče“ a díky Klubu přátel adopce mohou po-
kračovat ve studiu dále. O které děti se jedná, najdete na tomto 
odkazu https://www.centrumnarovinu.cz/content/klub-pra-
tel-adopce
Za věnované částky na Klub přátel adopce velmi děkujeme.

Hana Jodasová

Dnes bychom vám rádi představili příběh Valdase a Esther

Pro Valdase Adamcuse Owuor Sitocka 
(ID 51543) hledáme nového adoptivní-
ho rodiče, aby mohl studovat školu Africa 
Nazarene University, obor sociální práce. 
Má totiž velice dobré studijní výsledky, 
a  proto by byla škoda, aby svou příležitost 
promarnil. Valdasovi je 20 let a má 4 souro-

zence. Rodinu živí pouze jeho maminka, protože otec zemřel. 
Valdas s  rodinou bydlí v  hliněném domku, vaří na ohni, svítí 
petrolejkou a vodu berou z řeky. Chlapec má moc rád fotbal, 
čtení knih a  zpěv. Valdas by rád pokračoval ve studiu, pro-
to nutně potřebuje nového sponzora, aby univerzitu mohl 
dokončit. Jeho školné stojí 5.600 Kč/ 220 EUR za trimestr. 
Pokud byste chtěli podpořit Valdase, kontaktujte prosím koordi-
nátorku Alenu Tabet na alena.tabet@adopceafrika.cz

Esther Wairimu se narodila v  roce 2002 
v  Emulunya Village, Mbale. Esther je úplný 
sirotek, stará se o  ni babička, která se naro-
dila v  roce 1942. Žijí v  hliněném domečku 
a babička se stará celkem o 7 dětí. Používají 
dřevo na vaření, petrolejku na svícení a  pro 
vodu chodí k prameni. Babička je příliš stará 
na výchovu, ale snaží se, co jen může. Nemají 
prakticky žádný měsíční příjem, proto dětem 
program adopce umožňuje studovat. Dívka je ve 2. ročníku na 
střední škole a  nedávno ztratila adoptivního rodiče. K  tomu, 
aby mohla školu dostudovat potřebuje 5600,– Kč/ 220 EUR na 
jeden trimestr.
Pokud byste chtěli podpořit Esther, kontaktujte prosím koordiná-
torku Jitku Balouškovou, jitka.balouskova@adopceafrika.cz

Klub přátel adopceKdo tvoří tým Centra Narovinu? 
Představujeme dobrovolníky v ČR a na Slovensku

Extraplatby dětem 
v roce 2020

Jmenuji se Michaela Dvořáčková.  
Bydlím ve Dvoře Králové nad Labem, 
kde také pracuji v  místním muzeu, 
kam jste srdečně zváni.

Moje maminka je velice hodný člověk 
a  vždy přemýšlela o  adopci dítka do 
naší rodiny. Nikdy to však neuskuteč-

nila, ale její myšlenky a její povaha každému pomáhat se prol-
nula i do mého osobního kréda. Po dokončení bakalářského 
studia kulturních dějin jsem měla dokonce období, kdy jsem 
přemýšlela, jakým směrem se dále vydám – zda se budu pohy-
bovat v prostorou dějin nebo sociální sféře. V té době jsem si 
vyzkoušela práci asistenta sociálního pracovníka v Městském 
azylovém domě pro matky a ženy v Pardubicích. Osud mě však 
pracovně zpátky zavál do muzejní oblasti, a proto se sociální 
práci věnuji ve svém volném čase. V minulých letech se mi po-
dařilo uspořádat několik mikulášských sbírek pro Městský azyl 
v  Pardubicích a  také výstavu prodejních panenek Unicef ve 
Státní vědecké knihovně v Hradci Králové.

Myšlenka adoptovat dítko z  Afriky a  pomoci mu ke vzdělání 
tehdy dostala reálnou podobu, protože s  kolegyněmi z  výše 
zmiňované knihovny jsme si vybraly dívku Margaret Wambui 
Muchai u organizace Centrum Narovinu. Dívka je nyní na konci 
svého vzdělání, chybí již jen poslední zkoušky. Z tohoto důvo-
du jsem kontaktovala přibližně před dvěma roky Centrum Na-

rovinu a domluvila se s nimi na spolupráci v podobě dobrovol-
né koordinátorky. Jsem ráda, že mohu alespoň trošku přispět 
k tomu, aby byl svět hezčí.

Moje meno je Juraj Sasko a v profesnom 
živote sa venujem už skoro 15 rokov online 
marketingu. V  roku 2009 som na Sloven-
sku založil digitálnu agentúru Visibility, 
ktorá sa za 12 rokov dostala medzi top 
digitálne agentúry na Slovensku aj v  Če-
chách. S podnikaním sú spojené aj ďalšie 
firmy, ktoré som založil, niekoľko rokov 
som pracoval aj ako externý lektor Google.

Aktuálne žijem v  Bratislave s  manželkou a  dvomi synmi (Ri-
chard 8 a  Maxim 7 rokov) a  vo voľnom čase hlavne cestuje-
me po okolí aj svete, športujem a lietam. S manželkou sme si 
niekoľko rokov dozadu adoptovali dcérku Jescu cez Centrum 
Narovinu a nakoľko sa mi páčil prístup organizácie aj jej fungo-
vanie, rozhodol som sa v roku 2020 priložiť ruku k dielu a stať 
sa dobrovoľným koordinátorom adopcií.

Ako dobrovoľný koordinátor som si zobral za cieľ robiť osvetu 
adopciám na diaľku na Slovensku. Vďaka sociálnym sieťam sa 
snažím neustále vyhľadávať nových adoptívnych rodičov. Sa-
mozrejme súčasťou mojej agendy je aj starostlivosť o existujú-
cich adoptívnych rodičov.
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Na tomto místě obvykle zmiňujeme zajímavé extra platby, 
kterých bylo v minulém období opravdu mnoho. Kromě mi-
mořádných plateb na pořízení kola nebo notebooku bylo za-
koupeno i velké množství mobilů. Mimořádná byla i platba na 
televizi, kterou adoptivní rodič zaslal z důvodu, aby jeho ado-
ptivní dítko mohlo v období, kdy jsou školy zavřené, sledovat 
výukové programy v televizi. Dalšími mimořádnými platbami 
byly peníze na rozjezd podnikání nebo na opravu, či dokon-
ce stavbu nového domu poničeného po silných deštích. Toto 
všechno svědčí o  lidské soudržnosti a  o  velké vůli pomáhat 
těm, kteří to opravdu potřebují. Tato potřeba pomoci a souná-
ležitosti zejména vynikla v současném období pandemie, která 
zasáhla celý svět. Právě v tomto těžkém období, se ukázalo, jak 
hluboce zakořeněný smysl mají lidé pro pomoc člověku v nou-
zi. Nejvíce je to patrné ve srovnání extra plateb v letech 2019 
a 2020. V roce 2019 bylo do Keni na pomoc adoptivním dětem 
a  jejich rodinám zasláno 133 extra plateb v celkové hodnotě 
465 010 Kč a 3 835 EUR, ale o rok později v roce 2020 bylo do 
Keni zasláno již rekordních 471 extra plateb v celkové hodnotě 
942 222 Kč a 5 556 EUR. Je to tedy téměř čtyřnásobek plateb 
a téměř dvojnásobek finančních prostředků než v roce přede-
šlém, kdy žádná pandemie nebyla. Z  tohoto jednoduchého 

srovnání jasně vyplývá snaha pomoci lidem, kteří jsou na tom 
mnohem hůře, přestože sami dárci mnohdy čelí vlastním pro-
blémům. Za tuto pomoc všem ze srdce děkujeme.

Zdeněk Mocek
 
Extra platby jsou jednorázové platby, které mohou adoptivní 
rodiče poslat svým dětem mimo platby na školné. Může se jednat 
o koupi jízdního kola, pokud to mají děti do školy pěšky velmi 
daleko, nákup notebooku, který vysokoškolští 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 
například o podporu rodině, která se ocitla v náročné životní 
situaci. 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 vždy v Keni ově-
řujeme jejich potřebnost.

Jmenuji se Monika Hubič-
ková, pocházím z Prahy a už 
8 let spolupracuji s Centrem 
Narovinu. Začala jsem jako 
adoptivní rodič holčičky žijící 
na Ostrově Naděje a  pozdě-
ji i  jako dobrovolník. V  létě 
2020 jsem nastoupila jako vý-
pomoc do kanceláře v Praze, 

kde se momentálně starám zejména o  program zdravotního 
pojištění a také o komunikaci s kanceláří v Nairobi. Mám ráda 
cestování a poznávání nových kultur, přírodu a hlavně chození 
po horách a také práci s dětmi. Cestováním se i živím, protože 
ve volném čase pracuji jako průvodkyně v  Jižní Americe, ale 
vzhledem k situaci, je tato činnost nyní značně komplikovaná.

Díky cestování, studiu a stážím v Mexiku a Peru jsem si uvědo-
mila, že vzdělání je opravdu to nejdůležitější, co můžeme dě-
tem poskytnout, aby měly šanci na lepší budoucnost a mohly 
se vymanit z řetězce chudoby, který je dodnes všudypřítomný 
v  rozvojových zemích. Proto jsem moc ráda, že mohu každý 
den aspoň trochu pomáhat dětem v Keni dosáhnout jejich snu.

Jmenuji se Zdeněk Mocek a  stal 
jsem se členem realizačního  týmu 
Centra Narovinu od září 2020. V minu-
losti jsem pracoval v zahraniční službě 
a  jedním z  mnoha přidělení k  zastu-
pitelskému úřadu byla i Addis Abeba, 
Etiopie. Úsloví o  tom, že pokud jed-
nou navštívíš Afriku, bude tě potom 
celý život přitahovat, se v mém přípa-
dě naplnilo zcela, proto mě napojení 

Centra Narovinu na Keňu tak silně oslovilo. 

Jako koníčky mám cestování, cyklistiku a  tenis. Mojí hlavní 
náplní práce je administrativní zajištění adopcí, jako je komu-
nikace s  koordinátory v  Keni, zpracovávání informací pro re-
alizaci nových adopcí, zpracování informací a jejich předávání 
mezi a adoptivními rodiči a zajišťování realizace extra plateb. 
Tato práce je pro mě velice motivující již z  toho důvodu, že 
jsem i dlouholetým adoptivním rodičem, a možnost podílet se 
na organizaci celého projektu adopcí na dálku je pro mě vel-
kou výzvou a naplněním do budoucna. Doufám tedy, že budu 
pro celý náš tým přínosem.

Představujeme nové posily v pražské kanceláři



ADOPTUJ UČITELE
Cílem projektu je podpořit učitele a tím také kvalitní a stabilní vzdělání 

dětí Ostrova Naděje – komunitního centra na Rusinga Island v Keni.

nestabilním finančním zdrojem. Proto hledáme stále nové ces-
ty a věříme, že možnost adoptovat učitele osloví nové dárce 
a bude mít pozitivní dopad na chod celého centra Ostrov Na-
děje.

Adopce učitelů je vázána na pracovní pozici, nikoliv na kon-
krétního člověka. Podpořit tak můžete učitelky v  mateřské 
školce, ředitele nebo třídní učitele základní školy nebo ředitele 
a učitele konkrétních předmětů na střední škole.

Na našich webových stránkách najdete všechny detailní 
informace k  tomu, jak projekt probíhá, jak je možné se do 
něho zapojit a kolik stojí měsíční podpora učitele.

A nebude chybět ani zpětná vazba, s podporovaným učite-
lem můžete navázat kontakt, budete od něho dostávat do-
pisy, fotografie či se můžete potkat online, například v rámci 
zoom hovoru. V případě vašeho zájmu a možností je možné 
školu také osobně navštívit. Rádi vám sdělíme detailní infor-
mace.

Předem děkujeme za vaši podporu a těšíme se na spolupráci.

Dana Feminová 
dana.feminova@adopceafrika.cz, tel. +420 777 711 911

V mateřské školce, základní a střední škole používáme moder-
ní výukové metody. Učíme jinak, než je tomu běžné ve většině 
keňských škol. Na základní a střední škole klademe důraz na 

názornou výuku, samostatné pracování na projektech, kritické 
myšlení a zapojení studentů a žáků do rozhodování o fungo-
vání školy formou studentského parlamentu. Školka je vedena 
výukovou metodou Montessori – prožitkovou metodu, která 
klade velký důraz na samostatnou práci. Do vzdělávání našich 
učitelů investujeme už roky spoustu energie. Zajistit a udržet 

si kvalitní učitele, kteří jsou základem dobré školy, ale není nic 
jednoduchého. Proto vznikl projekt Adopce učitelů.

Proč adoptovat učitele?
Kvalitní a pokrokoví učitelé jsou základem dobré školy. S dět-
mi tráví denně mnoho času a mají vliv nejen na jejich znalosti, 
ale i na utváření jejich osobností. Proto jsou učitelé důležitou 

součástí Ostrova Naděje, a proto na 
jejich výběr a další vzdělávání klade-
me velký důraz.

Platy učitelů se snažíme zajistit z růz-
ných zdrojů. Jedná se například 
o příspěvky mnoha dárců („adoptiv-
ní rodiče“ projektu Adopce afrických 
dětí, sbírky, dary, výtěžky benefič-
ních akcí, sponzorská partnerství) 
nebo z  prodeje výrobků našeho 
Férového obchůdku. Snažíme se za-
jistit i místní donory (státní instituce 
a soukromý sektor v Keni). Více zdro-
jů financování vnímáme jako pod-
mínku dobrého, trvale udržitelného 
rozvojového projektu. Financovat 
všechny zaměstnance a udržet chod 
komunitního centra je velmi nároč-
né a různé finanční dary a sbírky jsou 

Pošlete trvalou dárcovskou 
SMS ve tvaru

DMS TRV OSTROVNADEJE 30 
DMS TRV OSTROVNADEJE 60 
DMS TRV OSTROVNADEJE 90

na telefonní číslo 87 777
Každý měsíc Vám bude automaticky 
odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč, 
až do doby, kdy se rozhodnete příkaz 
zrušit. www.darcovskasms.cz

Pošlete jednorázovou dárcovskou 
SMS ve tvaru

DMS OSTROVNADEJE 30 
DMS OSTROVNADEJE 60 
DMS OSTROVNADEJE 90

na telefonní číslo 87 777

Cena DMS je 30, 60 
nebo 90 Kč.
Více na 
www.darcovskasms.cz

DARUJME VZDĚLÁNÍ
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Centrum Narovinu. Co jsou pro jednoho pouhá dvě slova, pro 
druhého synonymum solidarity, lásky, porozumění a  přátel-

ství. Projekt adopce na dálku 
je jedna z  lidsky nejčistších 
pomocí, kterou může člověk 
člověku z  pohledu solidarity 
nabídnout. Právo na vzdělání 
by mělo mít každé dítě bez 
ohledu na barvu pleti, nábo-
ženské vyznání nebo sociál-
ní postavení. Bohužel dosud 
tomu tak na naší planetě 
není a pro mnohé děti před-
stavuje vzdělání luxus, který 
si jejich rodiče nemohou do-
volit. Každý konkrétní člověk, 
který z tohoto projektu vyjde 
se středním nebo i s vysoko-
školským vzděláním, se stá-

vá nadějí na lepší život celé rodiny, komunity, vesnice nebo 
i celé společnosti. Každý vzdělaný člověk je nadějí na rychlej-
ší odbourání přežitků, na lepší postavení žen ve společnosti, 
odstranění mýtů, strachu a  tradic, které nemají v  21. století 
místo. Každý vzdělaný člověk je nadějí, že nebudou na světě 
děti, které zažijí hlad, neboť vzdělaný člověk častěji přebírá od-
povědnost za svůj život a  svou budoucnost. Budoucnost, se 
kterou v prvopočátku pomohou lidé, již měli pouze to štěstí, 
že se narodili na bohatší straně zeměkoule. Jsem ráda, že se 
najde v dnešní době stále hodně lidí, kterým není osud druhé 
polokoule lhostejný.

Motivací naší adopce v  roce 
2004, tehdy šestileté Preslyny 
Luyai Bwonya, bylo přání po-
kusit se změnit budoucnost 
jednomu konkrétnímu člověku 
a  umožnit mu vyšší vzdělání. 
Vzdělání, kterého by jinak ne-
mohl dosáhnout kvůli nedo-
statku finančních prostředků 
v rodině. Důvod, proč jsem si se 
svými přáteli adoptovala zrovna 
Preslynu, byl však prozaicky jed-
nodušší. Dívenka na fotografii 
měla na nohou boty, které byly 
minimálně o  čtyři čísla větší. 

Tyto boty ji pak prakticky provázely po celou základní školu.

Dnes je Preslyne mladou, hezkou, ambiciózní dívkou s pokro-
kovými názory na postavení žen ve společnosti, na problema-
tiku praktikování obřízky nebo nucených sňatků nezletilých 
nevěst. Studuje univerzitu KENNYATTA UNIVERSITY obor pe-
dagogika a  její ambicí je být příkladem pro svou komunitu. 
Jako budoucí učitelka chce vzdělávat děti, které Keňu v  bu-
doucnu pozvednou na vyšší úroveň. Svou příkladnou pílí dělá 
nám, adoptivním rodičům, velikou radost, neboť mohu-li cito-
vat její vlastní slova: „ Vzdělání je klíčem k našemu životnímu 
úspěchu".

Pavla Pudilová

Vzdělání je klíčem k našemu životnímu úspěchu
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Dne 17. 12. 2020 byl pro Dianu, její ro-
dinu a  pro mě velmi významný den. 
Toho dne ukončila Diana studium na 
Utalii college v  Nairobi, obor hotel 
management a  turism promocí, která 
byla natočena a  sdílená na YouTube. 
Nemohl jsem si to nechat ujít a sledo-
val jsem to, i  když ti hlavní účastníci 

byli zastoupeni jen svými portréty. Co se dá dělat jiného v této 
složité době.

Při tom sledování jsem přemítal, jak to začalo a co se událo za 
těch 10.let, během kterých jsem Dianu podporoval.

Dianu jsem adoptoval v  prosinci 2010, v  roce 2011 měla na-
stoupit na střední školu, ale předchozí adoptivní rodiče ukon-
čili adopci.

V  roce 2015 jsem se fyzicky seznámil s Dianou a  její rodinou 
(dvě mladší sestry a rodiče, později od nich tatínek odešel) bě-
hem cesty do Keni. Jelikož byla v internátní katolické dívčí ško-
le, pustili ji pouze na víkend a moje návštěva trvala pouhých 5 
hodin. Do smrti si budu pamatovat, jak vřele mě přijali všichni 
členové rodiny a jak byli vděčni, že podporuji ve vzdělání jejich 
dceru a sestru.

Další významný časový úsek desetileté adopce Diany byla 
její návštěva u nás v Praze v roce 2016, přijela na jeden měsíc 
v létě. Měla letět přes Istanbul s tureckými aeroliniemi Turkish 
airlines dne 16. 7. 2016. Ten den se část turecké armády poku-
sila svrhnout tureckého prezidenta Erdogana a  istanbulské 
mezinárodní letiště bylo toho dne uzavřené. Měli jsme velké 
obavy, zda Diana vůbec přiletí. Nakonec to ale trvalo pouze 
jeden den a ona byla v Praze 17. 7. 2016. Přijali jsme ji jako naši 
vlastní dceru a  sestru. Poznala celou naši rodinu a  navštívila 
několik turisticky zajímavých míst v Praze i mimo Prahu, místa 
jako například Kutná Hora, Hluboká nad Vltavou, Český Krum-
lov. Navštívila také africký festival v  ZOO Dvůr Králové a  po-

máhala na stánku Centra Narovinu. Tam si v rámci pobytu vy-
zkoušela v kempu spaní ve stanu a seznámila se s dalšími lidmi 
z organizace Simonou, Mirkou a Luckou. Strávila také několik 
dní v  domě pracovnice Centra Narovinu Lenky i  v  domě mé 
starší dcery. Ředitelka Centra Narovinu, paní Dana Feminová, ji 
dokonce vzala do panoramatického kina na Výstavišti v Praze. 
Plna pozitivních dojmů a krásných zážitků odletěla Diana zpět 
do Nairobi.

Poslední rok studia Diany se poněkud zkomplikoval, a to nejen 
jí, ale nakonec všechno dobře dopadlo a Diana šťastně promo-
vala a dokonce má již nabídku na práci. A já, její adoptivní otec, 
jsem také nad míru šťastný, že jsem ji dovedl do cíle. I nadále 
zůstaneme ve styku a Diana může i stále počítat s mojí pomocí 
v případě nouze, i nadále zůstane mojí milovanou adoptivní 
dcerou. A budu sledovat její kroky v životě, dokud budu na-
živu.

Ljuben Nunev

Jak jsem dovedl Dianu k cíli

Zdravotní 
pojištění

Zdravotní pojištění pro děti z  programu Adopce na 
dálku je ten nejlepší dárek, který můžete svému dítěti 
dát. V období od června 2020 do května 2021 je v pro-
gramu pojištěno celkem 727 dětí, které se postupně 
zúčastnily vstupní lékařské prohlídky. Od června do 
prosince bylo ošetřeno celkem 202 zdravotních pří-
padů. Mezi nejčastěji diagnostikované onemocnění, 
resp. problémy, s kterými se děti potýkají, patří malá-
rie, infekce horních cest dýchacích, infekce močových 
cest, krátkozrakost a kožní potíže. Zdravotní pojištění 
umožňuje dětem a jejich rodinám vyhledat lékařskou 
péči a být ošetřen bez toho, aby rodiny platily peníze, 
které nemají. Proto moc děkujeme za vaši podporu 
a péči, děti ji opravdu ocení.



Jak jistě víte, provozujeme férový obchůdek již od roku 2015 
jako hospodářskou činnost na podporu našich hlavních pro-
jektů, především na podporu komunitního centra na ostrově 
Rusinga v Keni. Každý rok se nám dařilo navyšovat tržby i zisk 
z prodeje a mohli jsme tedy více peněz poslat zpět do Keni. 
Obchůdkem podporujeme společně s vámi nejen náš projekt, 
ale zároveň místní výrobce, od kterých výrobky nakupujeme.

Rok 2020 byl z  důvodu 
pandemie hodně roz-
dílný oproti předchozím 
letům. Akce, výstavy, 
přednášky, festivaly, jar-
marky a  trhy byly zru-
šeny, a  tím pádem byly 
naše možnosti na prodej 
hodně omezené. Přesto 
se nám podařilo utržit 
přibližně 238 tisíc Kč 
z prodeje více než dvou 
tisícovek kusů zboží. 
Pochopitelně nejvíce se 
podílel prodej v eshopu, 
a kolegyně Simona stih-
la zabalit a  poslat neu-
věřitelných 182 objedná-
vek, z  toho asi 60% jen 
v listopadu a prosinci.

A  co jste nejvíce nakupovali? Favority jsou stejně jako v  po-
sledních letech mastková zvířátka sloni a hrošíci, kterých jsme 
prodali celkem 421 kusů (241 slonů a 180 hrošíků). Máme též 
radost, že se vám líbily náramky, které vyráběly děti na Ostro-
vě naděje společně s našimi dobrovolníky. Prodalo se jich 139 
kusů a v eshopu jich zbývá posledních pár kousků!
I vloni Vám chutnala káva a čaj, prodali jsme celkem 43 kg čaje 
a 74 kg kávy.
Velký dík také za nákup certifikátů, do Keni posíláme výtěžek 
36 tisíc Kč za prodaných 125 certifikátů podporujících vzdělání 
nebo zdraví dětí v Keni.

Jak už jsem zmiňovala, spousta prodejních akcí byla zrušena. 
Některých jsme se přesto mohli zúčastnit a přispět tak do ob-
chůdku částkou přibližně 60 tisíc Kč. Děkujeme zaměstnancům 
O2, kteří nás pozvali na dva prodejní trhy a přispěli do obchůd-
ku částkou přibližně 17,5 tisíce Kč. Tradičně vydařený byl i letní 
Africký víkend v Zoo Dvůr Králové, kde jste si nakoupili za 15 
tisíc Kč. Děkujeme taky vám, kteří jste si nakoupili africké zbo-
ží na červnovém Festivalu Afrika v Holicích, Plané nad Lužnicí, 
v Kladrubech nebo Stolanech. Za nákupy u nás děkujeme také 
firmám Fair Made, Safari Gastro a Spacek s.r.o.

Věříme, že nám zachováte přízeň i nadále a dárečky a předmě-
ty z Keni budou dělat radost nejen vám, ale i dětem v našich 
projektech v Keni.

Petra Augustová
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Zpráva z Férového obchůdku 2020

Děkujeme za podporu 
českým školám

Střední škola Havířov - Prostřední Suchá Základní škola Vítězslava Hálka, Odolena Voda


