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Afrikatu Kofi Nkrumah a Tomáš Ujfaluši na Pražském dni 
pro Afriku, který každoročně pořádá sdružení dobrovolných 
aktivit INEX-SDA v rámci projektu Fotbal pro rozvoj

potřebných k uplatnění se na trhu práce v dané zemi. 
v rámci projektu sponzorství podporujeme také dva 
stacionáře – v chudinské čtvrti Lenana v Nairobi a ve 
vesnici Akim Oserase ve východním regionu Ghany. 
Těmto dětem financujme kromě výdajů spojených se 
školní docházkou a zdravotní péčí také denní stravo-
vací program.

Humanitas Afrika na začátku školního roku 
2010/2011 podporovala celkem 458 dětí a mladých 
lidí na jejich cestě ke vzdělání. Převážná většina z 
nich byla registrována v Ghaně: celkem 346; v rám-
ci partnerského projektu v Keni to bylo dalších 71 
a v komunitě Agonsagbo v Beninu 41.

V plánování našich projektů klademe důraz na 
zapojení dívek a žen. Často to bývají právě ony, které 
nemají přístup ke vzdělávání a zdrojům obživy. 
Snažíme se proto otevírat cesty, které ženám umožní 
stát se soběstačnými a přispět ke zmírnění chudo-
by v komunitách, kde žijí. Příkladem je spolupráce 
s místním sdružením Africa Women Assocation 
of Obom v Ghaně, která se stala nezastupitelným 
partnerem při realizaci veškerých projektů v lokalitě 
Obom, včetně podpory školní docházky.

Kdo jsme a co děláme
Občanské sdružení Humanitas Afrika vzniklo v Praze 
v roce 2000 jako africko-česká iniciativa s cílem přispět 
ke zlepšení informovanosti o afrických zemích a kultu-
rách v české společnosti a rozvíjet vzájemnou toleranci 
a porozumění mezi Čechy a Afričany. Zásadním krokem 
na cestě k dosažení tohoto cíle bylo založení Afrického 
informačního centra (AIC) v roce 2005, které jako jediné 
v České republice shromažďuje publikace a informační 
materiály o historii a kultuře afrických národů, o součas-
ném ekonomickém a politickém vývoji afrických zemí 
a z mnoha dalších oborů. Kromě služeb knihovny AIC 
nabízí příležitost k různým setkáním, například v rámci 
filmového nebo knižního klubu, diskuse s pozvanými 
hosty nebo akcí pro děti a je místem pro vzdělávání. 
Probíhají zde kurzy afrických jazyků a přednášky. Naše 
sdružení každý rok pořádá vzdělávací a kulturní akce ve 
spolupráci s dalšími partnery a institucemi.

V Africe se naše snahy už několik let soustředí na projek-
ty, které podporují vzdělání a rozvoj v chudých oblas-
tech. Zprostředkováváme pomoc dětem a mladým lidem 
z venkovských komunit v Ghaně, Beninu či předměstí 
Nairobi v Keni. Cílem této pomoci je dosažení alespoň 
základního vzdělání, popřípadě získání dovedností 

Vážení přátelé a příznivci občanského sdružení 
Humanitas Afrika,
než se pustíte do čtení této výroční zprávy, rádi bychom 
připoměli, že v květnu roku 2010 naše sdružení osla-
vilo již desátý rok od svého založení a vstupuje tedy do 
druhé dekády své existence. Není tedy od věci v úvodu 
zmínit jednu z osobností, jenž se na rozvoji našich 
projektů a aktivit podílí již od samého zrodu organiza-
ce. Je jí předseda sdružení pan Afrikatu Kofi Nkrumah, 
který je jedním z iniciátorů jeho vzniku a v posledních 
třech letech působí také jako vedoucí našeho projektu 
v Ghaně. Jeho jméno je dále spjato se vznikem Africké-
ho informačního centra a projektem Okno do Afriky. 
Jeho obětavost, nadšení a hlavně optimismus je inspi-
rací nejen celému týmu Humanitas Afrika, ale i všem, 
se kterými se při své práci v Africe i Evropě setkává. 
Přejeme mu tedy hodně sil do dalších let.

Tým Humanitas Afrika
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Nová škola pro děti v Akim Achiase
Děti ze stacionáře v ghanské vesnici Akim Oserase 
chodí do nové školy. Díky podpoře Humanitas Afrika 
byla založena zakladatelkou stacionáře paní Hawou 
Laryea, která do té doby provozovala pouze předškol-
ní třídy přímo v domě, kde stacionář sídlí. Starší děti 
navštěvovaly místní státní základní školy. Vzhledem 
k tomu, že úroveň výuky na místních školách je velice 
špatná, rozhodla se otevřít vlastní školu, kterou pojme-
novala Queenn Hawa Foundation School. Škola sídlí 
na kraji městečka Akim Achiase – asi 4 km od vesnice 
Akim Oserase, kde se nachází stacionář. Má celkem 
šest tříd a kancelář pro učitele. v prvních třech třídách 
jsou ti nejmenší od dvou a půl let a předškoláci. Další 
tři místnosti jsou vyhrazeny pro první až třetí ročník. 
Některé starší děti, které přešly ze státních škol, opa-
kují jeden nebo i dva ročníky. Často totiž neumí základy 
čtení a psaní na takové úrovni, jako děti ve druhé třídě, 
které vedla paní Hawa už od předškolního věku. Škola 
organizuje stravování pro všechny děti, které sem do-

Humanitas Afrika přispívá i na vyučení těch, kteří se nedo-
stanou na střední školu

Obeng po vyučení začal podnikat. Zřídil si malou truhlář-
skou dílnu a občas zaměstnává i další chlapce, kteří mají 
o řemeslo zájem.

Zakladatelka školy paní Hawa Laryea

Středoškolský program v Ghaně podporuje 
studium téměř padesáti mladých lidí

Diana a Akos byly mezi studentkami, které byly nově zařazeny 
do našeho stipendijního programu.

Tři patroni vloni navštívili děti, které podporují 

Během loňského října Humanitas Afrika zařadila 
další studenty, kteří úspěšně ukončili základní školu, 
do stipendijního programu pro studium na střední 
škole. Počet podporovaných studentů tak vzrostl na 50. 
Během srpna a září proběhlo několik organizačních 
setkání se stávajícími studenty, během kterého obdrželi 
nová pravidla a podmínky stipendijního programu. 
S přibývajícím počtem studentů je kladen stále větší dů-
raz na prospěch. Pokud student neprospěje z některého 
z hlavních předmětů, hrozí mu vyřazení z programu. 
Střední školy v Ghaně jsou zaměřeny především na 
všeobecné vzdělání. Mezi hlavní povinné předměty 
patří matematika, angličtina, integrované vědy, základy 
společenských věd, tělesná výchova, ICT (informační 
a komunikační technologie), náboženská a morální 
výchova. Studenti si dále volí zaměření kurzu, který 
budou po celé čtyři roky absolvovat. Patří mezi ně 
Home Economics (stravování a hospodaření), Agri-
culture (zemědělství), General Arts (obecný humanitní 
směr), Business (obchodní zaměření). Někteří studenti 
studují mimo region odkud pocházejí, protože v nej-
bližších městech je jen omezený počet středních škol 
s limitovanou kapacitou. Humanitas Afrika studentům 
hradí náklady na školné a ubytování – buď na internátě, 
který škola provozuje, nebo na jiné ubytovně. Studenti 
dále dostávají příspěvek na cestovné a kapesné.
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Díky příspěvkům veřejné sbírky pokračuje 
podpora žen v Ghaně
V letošním roce jsme díky našim dárcům znovu podpořili ženy z Africa Women Association of Obom v Ghaně. Toto 
sdružení organizuje svá pravidelná setkání ve vzdělávacím centru Humanitas Afrika ve vsi Obom. Jeho cílem je 
zmírnit chudobu v komunitě podle modelu tzv. venkovské banky. Členky sdružení mají možnost spořit a ukládat své 
úspory na konto sdružení nebo požádat o mikropůjčku. Možnosti využít mikropůjčky z fondu sdružení v loňském 
roce využilo celkem 40 místních žen. Peníze použily například na nákup zásob potravin pro další prodej nebo nákup 
sazenic pro pěstování na malých farmách. Děkujeme ještě jednou především studentkám Střední odborné školy 
sociální z Jihlavy a mladým lidem provozujícím portál onelove.cz za jejich benefiční aktivity, které uspořádali na 
podporu tohoto projektu.

Učňovská dílna pro švadleny a krejčí pod vedením nové 
mistrové

Malé Fatimě zemřela maminka při porodu. Díky solidaritě 
sdružení žen AWAO dostala babička příspěvky na nákup 
kojenecké výživy. 

chází a je nyní jediným zařízením v oblasti, které vychovává děti již od útlého věku dvou a půl let. Pro mnohé matky 
samoživitelky je to velkou úlevou. I tyto nejmenší děti jsou ve škole na čtyři hodiny denně a dostávají zde snídani 
a oběd. Ženy tak mají možnost pracovat a zajistit obživu pro rodinu.

Do stacionáře jsme přivezli 
zásoby potravin a další 
potřebné věci.
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Centrum pro ohrožené děti a sirotky ve slumu 
Lenana, Nairobi/Keňa
Humanitas Afrika již pátým rokem poskytuje pod-
poru ohroženým dětem ze slumu Lenana v rámci 
centra, který provozuje kanadská nadace Hanne 
Howard Fund. Tato chudinská čtvrť se nachází 
v oblasti hlavního města Keni, Nairobi, a souse-
dí s dalšími, různě velkými slumy. v Lenaně se 
odhaduje počet obyvatel na deset tisíc. Humanitas 
Afrika v současné době podporuje 71 dětí. Finanční 
pomoc, kterou Humanitas Afrika díky českým pat-
ronům jednotlivých dětí zprostředkovává, zajišťuje 
pravidelné a kvalitní stravování, vzdělávání včetně 
poskytování školních potřeb či povinných unifo-
rem, možnost mimoškolních aktivit v centru HHF 
a lékařskou péči. v centru HHF je také hostel pro 
děti, jež nemají žádného člena rodiny, u kterého 
by mohly bydlet. Takovou péči poskytuje HHF 
v současné době 31 dětem. Centrum HHF posky-
tuje celodenní vzdělávací a volnočasovou náplň 
i během školních prázdnin, což je důležité pro 
mnoho středoškoláků, kteří studují v internátních 
školách a v době školního volna nemají ve svých 
domovech dostatečnou materiální podporu ani 
patřičné zázemí pro osobní rozvoj. Děti dochází do 
dvou základních škol v okolí Lenany. Střední školy 
jsou internátní, ty si děti nevybírají, nýbrž jsou do 
nich rozdělovány na základě celonárodních, státem 
definovaných kritérií. v současné době centrum 
umožňuje i několika dorůstajícím dětem připravo-
vat se na vysokoškolské studium. v centru se děti 
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k dispozici. Více informací o Africkém informačním 
centru včetně katalogu fondu knihovny na  
http://centrum.humanitasafrika.cz/

Projekt Okno 
do Afriky
Okno do Afriky je vzdělávací projekt určený pro děti 
základních a středních škol. Jeho cílem je seznámit děti 
základních a středních škol s africkou kulturou a s Afri-
čany, se způsobem, jakým žijí tady a jakým v zemi svého 
původu, jejich životními zkušenostmi a s rozdílností 
jejich nazírání na svět. Dále umožnit dětem osobní 
setkání s příslušníky jiného etnika, jiné rasy a kultury 
a tím napomoci prevenci negativních postojů a vytváře-
ní pocitu sounáležitosti a úcty k ostatním národům.

Mezi realizované aktivity zaměřené na mladší děti 
patřila tvůrčí dílna potisk látek symboly Adinkra. Cílem 
bylo seznámit děti s prvky západoafrického umění 
a kultury ašantského kmene v Ghaně. Jednotlivé sym-
boly představují lidskou vlastnost či morální hodnoty 
tamní kultury. Další aktivitou byl malý výlet za pěstiteli 
kakaa spojený s promítáním videopořadu a krátkou 

věnují sportovním, hudebním, divadelním či výtvarným 
činnostem. Kromě toho se děti zapojují do skautského 
oddílu. Pracovníci centra příležitostně organizují i vý-
lety dětí mimo slum. v centru probíhá také pravidelně 
doučování, díky němuž mají děti příležitost připravovat 
se na druhý den do školy. Centrum disponuje malou 

knihovničkou, která má být v budoucnu rozšířena, aby 
se děti mohly samy rozvíjet podle svých zájmů. O veške-
rý chod se stará několik stálých zaměstnanců, kteří 
zajišťují, aby děti byly nejen dobře zabezpečené, ale aby 
v centru cítily rodinné a přátelské prostředí.

– Fond knihovny byl rozšířen o 115 nových knižních 
titulů, 8 dokumentů z produkce IRIN News bylo pře-
loženo a opatřeno českými titulky. AIC získalo darem 
15 titulů filmů a dokumentů na DVD.

– V průběhu roku byl pravidelně distribuován newslet-
ter AIC, jehož účelem je poskytnout čtenářům 
a odběratelům newslettru informace o novinkách 
ve fondu knihovny AIC, informace o aktualitách na 
internetových stránkách AIC a recenze z obsahu 
aktuálních čísel časopisů, které jsou v naší knihovně 

Africké informační 
centrum
Africké informační centrum již od roku 2005 shro-
mažďuje publikace, periodika a audiovizuální média 
ze všech oblastí společenského zájmu s cílem zvyšovat 
povědomí české veřejnosti o vývoji v zemích subsahar-
ské Afriky.
V roce 2010 jsme díky finanční podpoře v rámci 
programu Ministerstva zahraničních věcí na podporu 
neziskových organizací působících na poli zahraniční 
rozvojové spolupráce realizovali projekt zaměřený na 
posilování partnerství a kapacit nestátních neziskových 
organizací. Záměrem projektu bylo zlepšit dostupnost 
informačních zdrojů o aktuální problematice rozvo-
jových zemí Afriky pro odbornou i širokou veřejnost. 
Služeb AIC po celý rok využívali především studenti 
vysokých škol, odborní pracovníci pro studium a vý-
zkum témat týkajících se rozvojových zemí Afriky; 
dále pracovníci neziskových organizací pro své aktivity 
zaměřené na osvětu v oblasti rozvojové spolupráce, ale 
také uživatelé z řad široké veřejnosti. v rámci projektu 
bylo dosaženo následujících cílů:
– Byla vybudována databáze elektronických informač-

ních zdrojů, do které jsou vkládány popisy a odkazy 
na elektronické články, zprávy a další dokumenty 
z externích zdrojů.

bookclub 20 – debata v knihovně AIC
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lekcí o produkci kakaa vedenou lektorem z Ghany. 
Cílem této aktivity bylo představit základní principy 
spravedlivého obchodování. Další částí byla beseda nad 
fotografiemi s lektorem z Konga. Děti se na základě 
shlédnutí fotografií pokusily zodpovědět otázky na 
pracovním listě, které se týkaly např. typických zaměst-
nání v Africe, dopravních prostředků, zvyků, tradičních 
plodin, kuchyně apod. Nechyběla ani příležitost zahrát 
si africkou stolní či pohybovou hru.
Nedílnou součástí každé návštěvy byla beseda spojená 
s promítáním filmu. Pro promítání bylo zvoleno téma 
každodenní život dětí na africkém venkově a ve měs-
tech. Při některých akcích byla zařazena jazyková dílna, 
ve které se žáci mohli seznámit s africkými jazyky jako 
je svahilština či angolským jazykem umbundu.
V roce 2010 se programu zúčastnilo celkem 504 dětí z 
8 škol a školních klubů: ZŠ Drtinova, DDM Ulita, ZŠ 
Bratrská, PJZŠ Horáčkova, ZŠ Libčická, Gymnázium 
K. Sladkovského, ZŠ Klánovice, První české gymnázi-
um v Karlových Varech.
Humanitas Afrika nesleduje žádné politické cíle a ne-
hlásí se k žádné církvi, náboženské skupině či jinému 
hnutí. Naše sdružení je občanskou iniciativou založe-
nou na dobrovolném úsilí svých členů, kteří přispívají 
svými schopnostmi, zkušenostmi, nadšením i časem k 
rozvoji a plánování aktivit sdružení. v roce 2010 mělo 
sdružení dva zaměstnance, jednoho na celý, druhého 
na poloviční úvazek.

Organizační struktura 
v roce 2010
Humanitas Afrika, o. s. bylo registrováno podle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 
znění pozdějších předpisů, dne 29.05.2000 pod čj. 
VS/1–1/43843/00-R

Rada sdružení:
Kofi Nkrumah – předseda
Ing. Věra Štulcová – místopředsedkyně
Ing. Michal Vacenovský – hospodář
Lucie Hladíková – tajemnice
Mgr. Zdislava Kratěnová – styk s veřejností

Finanční zpráva
Výsledovka

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)

Náklady 

Spotřeba materiálu 15 815,00

Zboží 40 497,90

Obchodní zboží 23 926,00

Služby 232 425,36

Osobní náklady 366 580,65

Daně a poplatky 18 126,35

Ostatní náklady 1,40

Poskytnuté příspěvky 1 820 235,90

Náklady celkem / Expences Sum 2517608,56

Výnosy 

Tržby za vlastní výkony a zboží 57 754,00

Přijaté příspěvky 2 209 515,22

Provozní dotace 253 025,00

Úroky 99,52

Ostatní výnosy 1 118,00

Výnosy celkem 2 521 511,74

Zisk 3 903,18

Dotace a granty: 253 025,00

MZV / Africké informační centrum 218 025,00

MŠMT / Okno do Afriky 35 000,00

Rozvaha

Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010

Aktiva celkem 697 792,69 539 834,87

A. Dlouhodobý majetek 49 538 49 538

Dlouhodobý hmotný majetek 49 538 49 538

B. Krátkodobý majetek 648 254,69 490 296,87

Krátkodobé pohledávky 346 0

Krátkodobý finanční majetek 638 664,17 480 983,95

Kurzové rozdíly aktivní 9 244,52 9 312,92

Pasiva celkem 697 792,69 539 834,87

A. Vlastní zdroje 108 487,69 112 390,87

Jmění 168 732,35 168 732,35

Výsledek hospodaření minulých let -62 968,04 -60 244,66

Výsledek hospodaření běžného účet. období 2 723,38 3 903,18

B. Cizí zdroje 589 305 427 444

Krátkodobé závazky 37 520 37 444

Časové rozlišení 551 785 390 000

Vedoucí kanceláře: Ing. Zdeňka Horajsová
Humanitas Afrika, o. s.
Ječná 2
120 00 Praha 2

IČO: 70831220
Sídlo: Ječná 2, 120 00 Praha 2




