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Úvod
 
Rok 2012 byl pro sdružení Humanitas Afrika plný 
výzev, ale také radostí. Opět jsme se zaměřili pře-
devším na oblast podpory vzdělávání v Africe 
a současně osvěty v České republice. V Ghaně do-
šlo ke změnám ve vzdělávacím systému, které se 
významně dotkly žáků, jež prostřednictvím adopce 
na dálku podporujeme, a na které jsme museli rea-
govat. Odměnou se nám zato stali především první 
studenti zapojení do programu sponzorství v Gha-
ně, kteří se mohou pochlubit přijetím na vysoké 
školy. Českým dárcům, kteří jim k tomuto úspěchu 
pomohli a nadále je podporují, patří velké díky. Pod-
pory vzdělávání se týkala i druhá velká událost – 
slavnostní předání výučních listů v krejčovské dílně 
v Obomu v Ghaně, kterou Humanitas Afrika založila 
a kde pořádá kurzy pro švadleny a šití. Radosti za-
žívaly i děti v ve stacionáři v Nairobi v Keni. Posuď-
te sami z jejich dopisu!

Nadále pokračoval také hlavní projekt sdruže-
ní v České republice, kterým je Africké informační 
centrum a knihovna. Další rozšíření knihovního 
fondu, pravidelné diskuze nad aktuálními knihami 
a vyprodaný dokumentární cyklus s názvem Envi-
ronmentální příběhy z Afriky v kině Světozor byly 
největšími radostmi AIC v roce 2012.

Výroční zpráva
Humanitas Afrika, o.s. 

pro rok 2012



3

Změny ve sponzorství studentů středních škol

Ve školním roce 2011/2012 došlo v Ghaně ke dvě-
ma podstatným změnám týkajícím se financování 
a organizace středních škol. Tou organizační změ-
nou je zkrácení délky trvání studia ze 4 let na 3 roky. 
Humanitas Afrika v tomto školním roce podporu-
je v Ghaně celkem 36 středoškolských studentů, 
z toho 27 ve třetím a čtvrtém ročníku ukončí studi-
um posledním trimestrem tohoto školního roku.
Další důležitou informací je, že vláda v Ghaně již 
předloni schválila navýšení stropu pro platbu škol-
ného vzhledem ke stoupajícím nákladům na strav-
né na internátních státních školách, čehož využily 
všechny státní školy a navýšily studentům celko-
vé náklady. To však ještě více komplikuje přístup 
chudších vrstev obyvatelstva k vyššímu vzdělání. 
Mnozí lidé očekávali změnu mimo jiné i školské 
reformy s možným nástupem opozice ve volbách, 
které se konaly v prosinci 2012. Nakonec v nich 
však s těsným výsledkem vyhrála dosud vládnoucí 
strana, a tak se nedá očekávat, že by v nejbližších 
letech došlo opět ke snížení školného.
Z tohoto důvodu rada našeho sdružení dne 7. 12. 
2012 rozhodla o zvýšení příspěvku určeného na 
krytí středoškolských studií dětí z vesnické oblasti 
Obom v Ghaně.  Při stanovení nové výše příspěvku 
jsme vycházeli z celkových průměrných nákladů za 
poslední rok, které stouply na dvojnásobek. Nová 
výše příspěvku byla tedy stanovena na 10 000 Kč 
na rok na jednoho studenta. Studenti jsou rozděle-
ni do dvou skupin, podle toho, zda jsou zapsáni do 
denního studia nebo bydlí na internátě. Studenti, 
kteří navštěvují internátní školu, mají veškeré ná-
klady zahrnuty ve faktuře splatné zpravidla na tri-

mestr. Denním studentům hradíme kromě nákladů 
fakturovaných školou ještě příspěvek na dopravu, 
ubytování a stravu ve výši 160 GHS na každý tri-
mestr (cca 1 800–1 900 Kč třikrát ročně).
Vzhledem k náročnosti financování středoškolské-
ho studia jsme do aktuálního školního roku zapsali 
pouze dva studenty, kteří splnili prospěchové krité-
rium a v závěrečných zkouškách BECE dosáhli po-
žadované výše max. 19 bodů, přičemž na financo-
vání jednoho ze studentů se podílí dva dárci.

První stipendia

Dnes dvaadvacetiletý Emmanuel byl do programu 
zařazen v době, kdy končil základní školu. Jeho pří-
běh se v mnohém podobá příběhům řady dalších 
chlapců a dívek, které si čeští sponzoři vzali pod 
patronát: Emma svého otce nikdy nepoznal. Vzhle-
dem k tomu, že musel pomáhat matce živit rodinu, 
zameškal několik let školní docházky. Díky pomoci 
české patronky dokončil nejen základní školní do-
cházku, ale vystudoval i kvalitní střední školu Pot-
sin T.I. Ahmadiyya Senior High School.

Vloni absolvoval závěrečné státní zkoušky s výbor-
nými výsledky. Na vysvědčení West African Senior 
School Certificate dokonce obdržel z předmětu Bu-
siness Management známku A1 (nejlepší možné 
hodnocení) a tento předmět následně také zvolil 
jako studijní obor.
V září 2012 Emmanuel zahájil bakalářské studium 
managementu na Univerzitě rozvojových studií ve 
městě Wa v severní Ghaně (University of Develo-
pment Studies, Wa). Dalším studentem, jenž bude 

Projekty v Africe – GHANA
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pokračovat ve studiu na vysoké škole je Kwaku Na-
nedzitor. Kwaku ukončil Kade Secondary Technical 
School v roce 2011 a od září 2012 studuje na peda-
gogické fakultě ve městě Kibi ve východním regionu 
Ghany Kibi Teacher Training College. Výhodou stu-
dia pedagogiky je, že je od druhého ročníku doto-
váno státem a absolventi mají téměř garantované 
uplatnění v rozvíjejícím se školství.
Dalšími absolventkami jsou dvě dívky: Florence 
Lartey a Jennifer Offori. Florence chtěla původně 
studovat ekonomickou školu. Na ní se však vzhle-
dem k obrovskému zájmu nedostala a nakonec si 
jako studijní obor zvolila svahilštinu a politologii. 
Jennifer zahájila studium na pedagogické fakultě 
na vysoké škole v hlavním městě.

Slavnostní předání výučních listů švadlenám 
a krejčím

29. září proběhlo slavnostní zakončení prvního kur-
zu pro švadleny a krejčí, které naše sdružení orga-
nizuje ve vsi Obom v Ghaně. Slavnosti se zúčast-
nily desítky místních lidí, přátelé i příbuzní učňů. 
Čestným hostem při této příležitosti byl zakladatel 
Měsíce černošské historie ve Velké Británii Akyaa-
ba Addae-Sebo (v roce 2005 byl hostem konferen-
ce Forum 2000 v Praze). Svou účastí akci posvětili 
i významné osobnosti místní komunity. Všichni 
přišli těmto mladým lidem popřát hodně zdaru 
a podpořit je.

Čtyři dívky a tři chlapci se do kurzu přihlásili v roce 
2008 a po tři následující roky pracovali pod vedením 
mistrové a mistra, aby se naučili všemu, co dámská 
krejčová a pánský krejčí musí umět. Některé jejich 
výtvory byly k dostání v České republice v našem 
stánku při příležitosti různých akcí.
Součástí slavnosti byl i iniciační rituál pro nováčky 
řemesla. Nejstarší krejčí ve vsi chlapcům a dívkám 
symbolicky požehnal v přítomnosti matek nebo 
pěstounek. Smyslem slavnosti, které se v Ghaně 
říká „outdooring”, je ujistit komunitu, že tito mladí 
lidé jsou nyní kvalifikovanými krejčími a švadlena-
mi a udělat jim reklamu, aby jejich služeb využíva-
li. Humanitas Afrika nabízí alternativu vyučení se 
krejčím/švadlenou všem, kteří z nějakého důvodu 
nemohou pokračovat své vzdělání na střední škole 
nebo odborné škole.

Partnerský projekt – Centrum pro ohrožené 
děti ve slumu Lenana v Keni

Dopis od dětí z Nairobi

Na konci roku 2012 jsme obdrželi dopis od dětí 
z našeho partnerského projektu v Nairobi. Namísto 
zprávy Vám přinášíme jeho překlad, neboť v něm 
samy děti shrnují všechny novinky a úspěchy.

Všem, kteří nám prostřednictvím sdružení Huma-
nitas Afrika pomáhají: Za všechny děti ze stacioná-

ře HHFL vám posíláme velký pozdrav Jambo. Mys-
líme na to, co pro nás děláte, vaše pomoc pro nás 
totiž znamená moc. Tímto dopisem, který píšeme 
za všechny děti ze stacionáře HHFL, vám chceme 
vyjádřit velké poděkování za spoustu práce a za 
podporu, kterou nám věnujete. Ať vám v tomto vá-
nočním čase Bůh žehná, pamatujeme na vás vždy 
i v modlitbách.
Tento rok jsme zažili mnoho úspěchů, o které by-
chom se s vámi rádi podělili. Začneme tím, čeho 
někteří z nás již dosáhli: Benson (17 let, žije v hos-
telu stacionáře) úspěšně zakončil kurz pro autome-

Projekty v Africe – KEŇA
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chaniky motorových vozidel a v lednu 
se chystá postoupit do návazné-
ho kurzu. Francis (18 let, žije 
v hostelu stacionáře) právě do-
končil první rok kurzu pro au-
tomechaniky a na dobu svátků 
a prázdnin již získal práci. Jsme 
na něj všichni velmi hrdí. Albanus, 
kterému bylo umožněno vstoupit do 
programu stacionáře v roce 2009 (3. 
ročník střední školy), byl na své střed-
ní škole jmenován hlavním knihovníkem. 
Esther (2. ročník), kterou Mama Hanne zachránila 
během politických střetů v roce 2008, se stala před-
sedkyní třídy a prospěchem se řadí mezi nejlepšími 
žáky ve třídě. Steve (2. ročník) ve stacionáři pomo-
hl s výtvarným klubem. Isaiah, náš učitel počítačů, 
s pomocí organizace Kenya Widlife Trust zahájil ve 
stacionáři přírodovědný klub. Během roku se sta-
lo ještě tolik dalších věcí, ale na to nám už nestačí 
ani stránky, abychom vám to všechno mohli vy-
psat, proto k nám někdo z vás bude muset přijet, 
abychom vám o tom všem mohli vyprávět přímo. 
Stále ještě rádi vzpomínáme na to, jak nás od vás 
navštívila Markéta – ani nevíme, jakým způsobem 
jí dostatečně poděkovat za to, že přišla s nápadem 
získat podporu pro naší knihovnu. Důsledkem toho 
totiž bylo to, že malé děti u nás ve stacionáři získaly 
ke čtení nové knížky. 

Tento rok 2012 také deset z nás 
ukončilo střední školu. Napjatě 
očekáváme oznámení výsledků 
závěrečných zkoušek, které bu-
dou zveřejněny v únoru. Všichni 

tito studenti jsou pevně rozhod-
nuti pokračovat nadále ve studiu 

na vyšší škole či vysoké škole. Jak 
víte, minulý rok od nás ukončili střed-

ní školu jen tři žáci, ale všem se podařilo 
dostat se na univerzitu a my můžeme jen 

s hrdostí dodat, že všichni studují s vynikající-
mi výsledky. Dále pak, co se týká dětí ze skupiny Tiny 
Tots (předškolní třída, pozn. překl.), šest z nich také 
úspěšně složilo zkoušky. Někteří z nich stále ještě 

čekají na podporu nějakého patrona, aby mohly začít 
chodit do školy St. Nicolas (soukromá základní škola, 
kvalitou lepší než státní základní škola, např. co se 
týká poměru počtu dětí na učitele, apod. pozn. překl.). 
Kromě toho se s vámi musíme podělit o radostnou 
zprávu, že někteří z našich kamarádů ze stacionáře 
se již osamostatnili a stacionář opustili, aby začali žít 
sami. Naše drahé kamarádky Lydia a Prisca se staly 
certifikovanými kosmetičkami, začaly si samy vydě-
lávat a jsou schopné samy si zaplatit nájem. Bonifa-
ce se stal svářečem a má v současné době díky tomu 
stálou práci. Taktéž Erick se stal mechanikem a nyní 
pracuje ve městě Kisumu.
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Život ve stacionáři nabral na tempu, obzvláště teď 
během prázdnin. Mama Hanne nám přitom každou 
minutu připomíná, že „čas jsou peníze” a abychom 
drahocenný čas zbytečně neztráceli. Jinak co se 
týče programu ve stacionáři, počítače i nadále pa-
tří do velmi oblíbených zájmových aktivit. Stejné je 
to s výtvarným a dramatickým kroužkem. Hodně 
dětí také baví sport. Tento rok učitel Isaiah a Moyra 
(členka výkonné rady HHFL) pro nás organizují vý-
lety do přírody a my doufáme, že se na nás všech-
ny dostane a budeme se jich moct účastnit. Docela 
nás udivilo, když jsme zjistili, jak málo víme o své 
vlastní zemi a o kritické siutaci, v které se u nás na-
chází některá zvířata.
Tento rok u nás však také došlo k jedné velmi ne-
gativní události – na pozemku stacionáře začalo 
docházet k opakujícím se záplavám. Pokaždé, když 
přijdou deště, což se děje právě nyní, se z našeho 
místa stane bazén a kuchyně, jídelna, knihovna, 
třídy Tiny Tots, těch nejmenších, a třetina venkov-
ního prostoru zůstanou ve vodě, a tudíž nepou-
žitelné. A co je ještě horší, tato voda je naprosto 
odpudivá, protože s sebou přináší kontaminované 
naplaveniny z latrín. Fotky z této doby jsou na na-
šich webových stránkách. Taková je tedy situace, 
ale bojujeme s tím. Mama Hanne vyvíjí šílené úsilí 
u pronajímatelů pozemku, na kterém je náš staci-

onář. Ti totiž chtějí, aby veškeré výdaje spojené se 
záplavami hradila ona.
Pomoc, kterou od vás máme, a obzvláště to, jak vám 
na nás záleží, pro nás znamená nesmírně moc. My 
starší si dobře pamatujeme, že sdružení Humanitas 
Afrika bylo jedním z prvních dárců stacionáře a již 
několik let přispívá k tomu, že naše životy vypadají 
opravdu jinak, než kdybychom nadále zůstávali ve 
slumu bez pomoci HHFL. Za tuto pomoc vám jsme 
a budeme navždycky velmi vděční. Navždy zůsta-
nete v našich vzpomínkách.
Posíláme vám, pracovníkům Humanitas Afrika i dár-
cům, veliký pozdrav Jumbo a přejeme vám krásné 
Vánoce a vše dobré a hodně zdraví v novém roce.
Myslíme na vás, ještě jednou mnoho pozdravů 
a přání všeho nejlepšího od všech dětí stacionáře 
HHFL. Těšíme se, že k nám i někdo z vás přijede 
brzy na návštěvu!
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Od roku 2006 naše sdružení podporuje skupinu dětí 
z vesnické komunity Agonsagbo nedaleko města 
Porto Novo. Přestože se finanční podpora pro tento 
projekt v posledních letech snižuje, podpořilo naše 
sdružení v tomto roce celkem 21 chlapců a dívek, 
většina z nich již studuje na střední škole. Kromě 
úhrady školného jim hradíme potřebné školní po-
můcky.

Africké informační centrum

Projekt Afrického informačního centra byl v roce 
2012 realizován již osmým rokem. Za dobu své 
existence si získal přízeň mnoha lidí u nás i v za-
hraničí, jež se o rozvojové země Afriky aktivně zají-
mají. Během loňského roku se nám podařilo získat 
pozornost mnoha dalších, zejména mladých lidí 
prostřednictvím osvětových a vzdělávacích akcí, 
ale také díky pravidelnému informačnímu servisu 
poskytovanému prostřednictvím newslettru, inter-
netových stránek a sociální sítě Facebook.
Naší snahou bylo mimo jiné zvýšit informova-
nost o aktuálním vývoji v rozvojových zemích Af-
riky a otázkách rozvojové spolupráce. Tohoto cíle 
se nám podařilo dosáhnout díky doplnění fondu 
knihovny o nově publikované odborné knihy k růz-
ným tématům souvisejícím s rozvojem afrických 
zemí. Do fondu knihovny přibylo 120 titulů, z toho 
45 jsme získali nákupen a zbývající množství da-
rem od několika dárců.

Zájem o knihovní fond byl podpořen také iniciativou 
skupiny čtenářů, kteří v první polovině roku zorga-
nizovali setkání, při kterých se debatovalo o kon-
krétním knižním titulu/titulech. V druhé polovině 
roku bylo realizováno několik promítání filmových 
dokumentů v prostorách knihovny a v kině Světo-
zor. Akce v kině Světozor byly uvedeny jako doku-
mentární cyklus s názvem Environmentální příbě-
hy z Afriky. Při přípravě těchto akcí jsme navázali 
neformální spolupráci se Sdružením pro rozvojo-
vou spolupráci, Institutem tropů a subtropů ČZU, 
Nadací Partnerství, Amnesty International a další-
mi subjekty.

Africké informační centrum bylo podpořeno z pro-
středků dotačního titulu „Globální rozvojové vzdě-
lávání a osvěta” České rozvojové agentury a grantu 
MHMP v rámci programu podpory aktivit integrace 
cizinců na území hl. m. Prahy.

Projekty v Africe – BENIN
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Humanitas Afrika nesleduje žádné politické cíle 
a nehlásí se k žádné církvi, náboženské skupině či ji-
nému hnutí. Naše sdružení je občanskou iniciativou 
založenou na dobrovolném úsilí svých členů, kteří 
přispívají svými schopnostmi, zkušenostmi, nadše-
ním i časem k rozvoji a plánování aktivit sdružení. 
V roce 2012 mělo sdružení jednoho zaměstnance, 
který působil jako vedoucí projektu Afrického infor-
mačního centra a zároveň koordinátor programu 
podpory vzdělávání v Ghaně. Humanitas Afrika, 
o.s. bylo registrováno podle zákona č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, 
dne 29. 5. 2000 pod čj. VS/1–1/43843/00- R

Členové rady sdružení
V roce 2012 byla rada sdružení složena z těchto 
členů zvolených řádnou valnou hromadou dne 8. 1. 
2011. Na základě jednání mimořádné valné hroma-
dy dne 3. 10. 2012 nahradil Mgr. Pavla Chabra ve 
funkci tajemníka Daniel Kivairo Shivairo. 

Kofi Nkrumah – předseda
Mgr. Bc. Ivana Lehkoživová B.A. – 
místopředsedkyně sdružení
Mgr. Pavel Chabr – tajemník
Ing. Lucie Hladíková – hospodář
PhDr. Petra Koukalová – PR

Organizační struktura v roce 2012

Rozvaha k 31. 12. 2012
(v tis. Kč)

Stav k 
1.1.2012

Stav k 31. 
12. 2012

Aktiva celkem 395 372
A) Dlouhobý majetek 0 0
B) Krátkodobý majetek 395 372
I. Zásoby celkem 74 129
II. Pohledávky 2 2
III. Krátkodobý finanční majetek 319 241
IV. Jiná aktiva celkem 0 0
Pasiva celkem 395 372
A) Vlastní zdroje celkem 351 338
I. Jmění celkem 408 289
II. Výsledek hospodaření -57 49

B) Cizí zdroje celkem 44 34
I. Rezervy 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 17 14
III. Krátkodobé závazky celkem 27 20
IV. Jiná pasiva 0 0

FINANČNÍ ZPRÁVA
Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)

Náklady 1939
Spotřeba celkem 43
Spotřeba materiálu 19
Spotřeba energie 10
Spotřeba – ostatní 14
Služby celkem 303
Cestovené 18
Náklady na reprezentaci 4
Ostatní služby 281
Osobní náklady celkem 153
Dary poskytnuté projektovým partnerům 1430
Jiné ostatní náklady 10
Výnosy 2044
Tržby za vlastní výkony a zboží 86
Ostatní výnosy celkem 19
Přijaté dary 1750
Přijaté členské příspěvky 9
Dotace 180
Výsledek hospodaření 105


