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vzdělání, popřípadě získání dovedností potřebných 
k uplatnění se na trhu práce v dané zemi. V rámci 
projektu sponzorství podporujeme také dvě cen‑
tra pro ohrožené děti‑ 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 stravovací program.

Humanitas Afrika na začátku školního roku 
2011/2012 podporovala celkem 387 dětí a mla‑
dých lidí na jejich cestě ke vzdělání. Převážná 
většina z nich byla registrována v Ghaně: celkem 
303; v rámci partnerského projektu v Keni to bylo 
dalších 66 a v komunitě Agonsagbo v Beninu 18.

Jedním z našich partnerů v Ghaně je sdružení 
Africa Women Assocation of Obom (AWAO), které 
se stalo nezastupitelným při realizaci veškerých 
projektů v lokalitě Obom. Kromě podpory školní 
docházky společně pomáháme místním ženám 
zlepšovat možnosti obživy prostřednictvím mik‑
ropůjček a spoření. Od roku 2007 bylo poskytnuto 
176 půjček v celkové výši 16 200 GHS.

Představujeme občanské sdružení 
Humanitas Afrika
Občanské sdružení Humanitas Afrika vzniklo 
v Praze v roce 2000 jako africko‑česká iniciativa 
s cílem přispět ke zlepšení informovanosti o af‑
rických zemích a kulturách v české společnosti 
a rozvíjet vzájemnou toleranci a porozumění 
mezi Čechy a Afričany. Zásadním krokem na ces‑
tě k dosažení tohoto cíle bylo založení Afrického 
informačního centra (AIC) v roce 2005, které jako 
jediné v České republice shromažďuje informač‑
ní materiály o historii a kultuře afrických národů, 
o současném ekonomickém a politickém vývoji 
afrických zemí a publikace z mnoha dalších obo‑
rů. Ve spolupráci s dalšími partnery a institucemi 
pořádá vzdělávací a kulturní akce, např. filmový 
a knižní klub, akce pro děti, kurzy afrických jazyků, 
semináře, besedy a diskuze pro veřejnost.

Hlavním posláním Humanitas Afrika je podpo‑
ra vzdělání a rozvoj v chudých oblastech Afriky. 
Od roku 2002 zprostředkováváme pomoc chudým 
dětem a mladým lidem z venkovských komu‑
nit v Ghaně, Beninu či předměstí Nairobi v Keni. 
Cílem této pomoci je dosažení alespoň základního 

Úvodní slovo
Jedenáctý rok činnosti našeho sdružení je defini‑
tivně uzavřenou kapitolou. V této zprávě bilancu‑
jeme výsledky naší loňské činnosti ve víře, že tato 
reflexe bude užitečná nejen pro nás, ale zejména 
pro ty, jež nám pomáhají a jejichž prostřednictvím 
můžeme pomáhat dalším, ať už v České republice 
nebo v Ghaně, Beninu či Keni.

Největší pozornost zde věnujeme programu 
podpory vzdělání, jež je zároveň hlavním poslá‑
ním našeho sdružení. V loňském roce podstatně 
vzrostl počet studentů, kteří prošli tímto progra‑
mem od nižšího stupně základní školy a ukončili 
základní nebo středoškolské vzdělání. Jsme hrdí, 
že většina podporovaných středoškoláků u závě‑
rečných zkoušek uspěla s velmi dobrými výsledky 

a mají tedy velkou šanci být přijati na vysokou ško‑
lu. Tento trend však bohužel přichází v době, kdy 
řada sponzorů musí vzhledem k těžké ekonomické 
situaci další pomoc velmi zvažovat. Přesto jsme 
se rozhodli čelit této výzvě a představit stipendijní 
program pro ty studenty, kteří budou chtít pokra‑
čovat ve studiu na vysoké škole. Věříme, že se nám 
nakonec podaří najít partnery, kteří věří, že investi‑
ce do vzdělání mladých Afričanů jsou právě v dneš‑
ní době smysluplné a důležité pro budoucnost.

Děkujeme všem, kteří se již zapojili.
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stipendií pro studium na vysoké škole v Ghaně. 
Těm nejlepším umožní studovat na univerzitě, 
dalším pak na vysoké škole odborného zaměření 
s důrazem na obory, které jsou v Ghaně žádané 
a dotované státem. Jedná se zejména o vzdělávací 
instituce pro pedagogy a zdravotníky, kde studenti 
hradí pouze první rok studia. Přestože náklady 
na vysokoškolské studium jsou mnohem vyšší než 
na nižším stupni škol, věříme, že se nám podaří 
do toho programu zaangažovat dostatečný počet 
sponzorů a přispěvatelů.

Podpora středoškolského vzdělání
V Ghaně bylo ve školním roce 2011/2012 bylo pro 
středoškolské studium zapsáno celkem 42 stu‑
dentů. Z toho 5 do prvního ročníku, 14 do druhého 
ročníku, 15 do třetího ročníku a 8 do závěrečného 
čtvrtého ročníku střední školy. Humanitas Afrika 
díky českým sponzorům hradí studentům školné, 
ubytování a kapesné. Pokud student neprospěje 
z některého z hlavních předmětů, hrozí mu vyřa‑
zení z programu. V loňském roce byly z důvodu 
špatné docházky a nedostatečného prospěchu 

vyřazeny dvě studentky a jedna studentka byla 
ze zdravotních důvodů přeřazena do učňovského 
programu.

V Beninu v současné době podporujeme bez‑
mála 20 studentů na nižší i vyšším stupni střed‑
ní školy. Studentům je hrazeno školné a školní 
pomůcky.

Vzdělávání učňů
Po absolvování základní školy se mohou děti 
podporované v rámci našeho programu přihlásit 
do vyučení. Tuto možnost v loňském roce využili 
celkem tři chlapci a dvě dívky, kteří pracují pod 
vedením mistra či mistrové. Mezi obory a řemesla, 
kterým se chtějí vyučit patří: automechanik, elektro 
opravář, kadeřnice, obkladač.

Kromě toho Humanitas Afrika i v loňském roce 
provozovala v komunitě Obom učňovskou dílnu, 
kde nabízí kurzy pro švadleny a krejčí. V součas‑
né době se těchto kurzů pod vedením místního 
krejčovského mistra připravují čtyři chlapci a pod 
vedením dámské krejčové šest dívek.

Projekty v Africe
Pomáháme naplňovat ambice mladých lidí v Africe

Stipendijní program
V září 2011 jsme byli velmi potěšeni výsledky závě‑
rečných zkoušek našich středoškolských studentů. 
V tomto školním roce ukončilo studium na střední 
škole celkem 9 studentů, z toho 4 dívky a 5 chlap‑
ců. 8 z nich prospělo ve všech předmětech a splnilo 
prospěchové předpoklady pro to, aby se mohli hlá‑
sit na vysokou školu. Počet studentů, jež se mohou 
hlásit v roce 2012 na vysokou školu s možností 
získat podporu v rámci stipendijního programu, tak 
stoupl na deset.

Vůbec nejlepších výsledků dosáhla dvacetile‑
tá Florence, která absolvovala prestižní Wesley 
Grammar School v hlavním městě Akkře a v obo‑
ru účetnictví a obchodní management obdržela 
známku A1. Druhou nejlepší pak byla třiadvaceti‑
letá Jennifer, která vystudovala Accra High School 
a na nejvyšší skóre dosáhla v předmětech spole‑
čenské vědy a obchodní management.

Závěrečné zkoušky na střední škole v Ghaně 
řídí instituce s názvem West African Examination 
Council (WAEC) a podle odhadů uspěje ve všech 
osmi předmětech asi 30% studentů. Čtyři předměty 
jsou povinné – angličtina, matematika, společenské 
vědy a integrované vědy, další čtyři si studenti volí 
podle zaměření studia (např. zemědělství, obchod, 
technické předměty). Nejlepšího stupně hodnocení 
A1 v jednom z předmětů pak dosahuje jen okolo 3% 
studentů.

Humanitas Afrika představila v minulém roce 
nový program, který bude zaměřen na poskytování 
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Podpora školní docházky na základních školách v distriktu GA

Pomáháme znevýhodněným dětem, aby mohly zůstat ve školní lavici 
Také v loňském roce Humanitas Afrika dětem poskytla celou řadu pomůcek a věcí, jež pomáhají usnad‑
nit a zkvalitnit účast dětí ve vyučování. V seznamu, který připravili místní učitelé ve spolupráci s naším 
koordinátorem, nechyběla např. sada sešitů, psací potřeby, sada pro geometrii, včetně pravítek a rý‑
sovacího prkna, slovník, hygienické potřeby jako kartáček na zuby a pasta, zásoba mýdla, kapesník. 
Dále pak školní brašna a uniforma, obuv a hrnek s krytem na vodu. Setkání se zúčastnil také zástupce 
národního programu zdravotního pojištění, který zajišťuje každoroční úhrady pojistného a nové regist‑
race pojištěnců.

Pomůcky byly předány před začátkem školního roku 2011/2012 a předávání se zúčastnila i skupina 
sponzorů z České republiky, kteří v té době navštívili Ghanu. Mezi nimi byli dva učitelé z Prahy a sou‑
časná místopředsedkyně naší organizace Ivana Lehkoživová, která též podporuje jedno z místních dětí.

Během školního roku jsme prostřednictvím školních koordinátorů a sociálního pracovníka monito‑
rovali školní docházku jednotlivých dětí a pomáhali řešit případné sociální problémy rodin, jež by mohli 
způsobit přerušení pravidelné docházky.
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Novinky ze života dětí v chudinské čtvrti Lenana v Nairobi
Jednou z největších novinek v tomto projektu, který Humanitas Afrika podporuje již od roku 2006, je 
nově vybavená počítačová učebna. Výuka se rychle stala hitem mezi školáky všech věkových katego‑
rií. Vede ji nový člen týmu—mladý učitel Isaiha. Děti se učí psát na klávesnici, vytvářet a ukládat sou‑
bory, třídit soubory do složek a vytvářet jednoduché objekty. Tuto možnost oceňují zejména starší 
děti, které na svých školách nemají možnost přístupu k počítači, přestože počítačová gramotnost je 
v rámci keňského kurikula velmi důležitá a je jedním z klasifikovaných předmětů.

Své o tom ví i student Kennedy, který se díky této možnosti rozhodl věnovat počítačům profe‑
sionálně. Díky českému dárci úspěšně ukončil střední školu a absolvoval tříměsíční kurz na Com‑
puter for School Kenya College (CFSK). Po té byl zapsán do dalšího denního studia na stejné škole 
a je na dobré cestě k získání diplomu v oboru IT. CFSK má v Keni dobré jméno. Připravuje studenty 
na studium na univerzitě, což je Kennedyho velký sen. Kennedy je za tuto šanci velmi vděčný a dou‑
fá, že jednou bude díky dosaženému vzdělání podporovat své dva mladší sourozence.

Mezi jednotlivými semestry pořádá HHF zejména pro starší děti různé projekty. Vloni to byl 
například včelařský workshop (viz foto). První dva dny děti strávily v učebně a vstřebávaly informace 
o včelách: naučily se rozlišovat různé druhy včel a dozvěděly se o významu včelích úlů. Druhá část 
workshopu byla věnována tomu, jak založit a starat se o včelín. Děti měli dokonce možnost zkusit si 
sklízet med.

Skautský oddíl zase přišel vloni s nápadem, vytvořit na pozemku centra první zeleninovou za‑
hrádku. Děti o ní na blogu napsaly:

„Všem se líbila myšlenka, že si budeme pěstovat svoji vlastní zdravou zeleninu a pomáhat tak 
zajišťovat jídlo pro děti. Začínali jsme rozeznáváním semínek různých rostlin, například špenátu 
a tradiční zeleniny Managu. Nejprve jsme se velice pečlivě starali o malé sazeničky po dobu dvou 
týdnů, neboť vyžadovaly velkou péči. Poté přišel čas na zasazení zeleniny na zahrádku. Chtěli jsme 
k tomu využít materiál, který nás nebude nic stát. Sehnali jsme tedy hlínu a hnůj z okolí. Nějaký hnůj 
nám poskytla i babička Jacksona. Zbývalo už jen nasbírat hole na oplocení zahrádky. Naše zahrádka 
bohužel není moc velká a tak jsme byli nuceni improvizovat. Naplnili jsme pytle hlínou a zeleninu sá‑
zeli přímo na ně. Byla to pro nás úplná novinka a měli jsme ohromnou radost, protože jsme dokázali 
zasít tolik sazenic, kolik jen šlo. O zahrádku se teď velice pečlivě staráme a brzy budeme sklízet svou 
vlastní zdravou zeleninu a vařit si ji. A kdyby byla sklizeň opravdu velká, budeme uvažovat i o jejím 
prodeji. Tento projekt nás mnohé naučil a těšíme se na další!”
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Projekty v České republice
Africké informační centrum
Již sedmý rok existence oslavilo letos Africké infor‑
mační centrum. Tento unikátní projekt je zaměřen 
na shromažďování a následné zpřístupnění infor‑
mací o Africe široké veřejnosti. I v roce 2011 jsme 
za podpory České rozvojové agentury pokračovali 
v rozvoji centra. Bylo zakoupeno nové vybavení 
(zejména nábytek, výpočetní technika), čímž došlo 
ke zlepšení podmínek pro sebevzdělávání a stu‑
dium v prostorách centra. Rovněž fond knihovny 
byl rozšířen o 75 nových titulů (jak knižních, tak 
i DVD nosičů). Do online databáze informačních 
zdrojů (zprávy, odborné články a studie) pak nově 
přibylo 83 položek. V průběhu roku byl pravidelně 
rozesílán Zpravodaj Afrického informačního centra. 
Přibližně 2000 registrovaných odběratelů tak v jeho 
devíti vydáních obdrželo informace jak o novinkách 
ve fondu AIC, tak odkazy na aktuální publicistické 
články. Knihovna měla v roce 2011 sedmdesát 
nově registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili cel‑
kem dvě stě padesát titulů.

Součástí projektu je i pořádání kulturních 
a vzdělávacích akcí. V roce 2011 zahájil svou 
činnost knižní klub, v rámci kterého se pravidelně 
v prostorách centra setkávají zájemci o disku‑
ze nad aktuálními „africkými“ tématy. V květnu 
proběhlo v knihovně zajímavé diskusní setkání 
na téma „Kulturní dimenze rozvojové spolupráce“, 
v červnu byl pak promítán film Lumumba. V pro‑
sinci proběhla v prostorách Městské knihovny 

v Praze vzpomínková akce s názvem „Pocta Wan‑
gari Maathaiové“.

Okno do Afriky
Hlavním cílem aktivit sdružení v České republice 

je zvyšování povědomí o Africe a způsobu života 
Afričanů. V souladu s tímto cílem se projekt Okno 
do Afriky dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání těch 
nejmenších – žáků základních škol. V roce 2011 
probíhal projekt ve dvou paralelních liniích: Za pod‑
pory grantu Magistrátu hlavního města Prahy byl 
realizován v pražských školách. Zájem o vzdělávací 
program však projevilo i několik mimopražských 
škol. S přispěním žáků těchto škol na materiál 
a dopravu lektorů jsme byli schopni realizovat 
projekt i pro ně.

Jak tedy konkrétně takové Africké dopoledne 
(či odpoledne) ve škole vypadá? Program se sklá‑
dá z několika dílen: V rámci výtvarné dílny se děti 
seznamují s prvky západoafrického umění kultury 
ašantského kmene v Ghaně – symboly Adinkra 
a jejich významem. Na shlédnutí filmu o životě 
dětí na africkém venkově a ve městech navazuje 
diskuze. Další dílna se zaměřuje na srovnávání ka‑
ždodenního život v Africe a České republice. Dílna 
nazvaná Výlet za kakaem přibližuje dětem pomocí 
obrázků, povídání a rekvizit dovezených z Afri‑
ky, zpracování kakaa, resp. jeho cestu z plantáže 
na jejich stůl v podobě čokoládové tyčinky. Taneční 
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dílna pak představuje svatební rituální tanec z Namibie. Literární dílna je pak konci‑
pována jako interaktivní vyprávění afrického příběhu, při kterém lektorka zapojuje děti 
do příběhu pomocí nejrůznějšími pohybových a rytmických aktivit.

V roce 2011 jsme rozšířili lektorský tým o nové členy. V Praze proběhlo devět akcí, 
kterých se dohromady zúčastnilo 639 žáků. Do projektu se zapojily následující školy: 
ZŠ a MŠ Sdružení – 1. + 2. stupeň, ZŠ Jeseniova, ZŠ Charlotty Masarykové, ZŠ Štěpán‑
ská, FZS s RJV Drtinova, ZŠP a ZŠS Lužiny, ZŠ Kladská, ZŠ a MŠ Barrandov. Z mimo‑
pražských škol jsme s projektem navštívili 6. ZŠ Frýdek‑Místek a ZŠ Klimkovice.
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Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)
Náklady
Spotřeba materiálu 83
Obchodní zboží 20
Služby 295
Osobní náklady 217
Daně a poplatky 0
Ostatní náklady – dary projektovým partnerům 1197
Jiné ostatní náklady 23
Poskytnuté příspěvky 3
Náklady celkem / Expences Sum 1838
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží 55
Přijaté příspěvky 1583
Provozní dotace 200
Úroky 0
Ostatní výnosy 0
Výnosy celkem 1838
Zisk 0
Dotace a granty:
Česká rozvojová agentura 200
Magistrát hl. m. Prahy 20

Rozvaha (v tis. Kč) Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011
Aktiva celkem 539 395
A. Dlouhodobý majetek 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek
B. Krátkodobý majetek 539 395
Krátkodobé pohledávky 0 2

Zásoby 49 74
Krátkodobý finanční majetek 481 319
Kurzové rozdíly aktivní 9 0

Pasiva celkem 539 395
A. Vlastní zdroje 112 351
Jmění 169 408
Výsledek hospodaření minulých let -60 -57
Výsledek hospodaření běžného účet. 
období

3 0

B. Cizí zdroje 427 44
Krátkodobé závazky 37 27
Časové rozlišení 390 0

Organizační struktura v roce 2011
Humanitas Afrika nesleduje žádné politické cíle a nehlásí se k žádné církvi, náboženské skupině či jinému 
hnutí. Naše sdružení je občanskou iniciativou založenou na dobrovolném úsilí svých členů, kteří přispívají 
svými schopnostmi, zkušenostmi, nadšením i časem k rozvoji a plánování aktivit sdružení. Do června 2011 
mělo sdružení dva zaměstnance (jednoho na celý, druhého na poloviční úvazek), od července pak jen jed‑
noho zaměstnance na plný úvazek.

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 zvolená Valnou hromadou v lednu 2011 na období 2 let:
Kofi Nkrumah – předseda 
Mgr. Bc. Ivana Lehkoživová B.A. – místopředsedkyně sdružení 
Mgr. Pavel Chabr – tajemník 
Ing. Lucie Hladíková – hospodář 
PhDr. Petra Koukalová – PR
Vedoucí kanceláře: Ing. Zdeňka Horajsová (do června 2011)

Humanitas Afrika, o. s. 
Ječná 2 
120 00 Praha 2

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

Finanční zpráva




