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Úvodní slovo
Z letošní reflexe nad uplynulým rokem vyplývá, že 
třináct let působení naší organizace neznamena-
lo jen překonávání výzev a nelehkých období. Díky 
naší práci jsou tu také příběhy lidí, ze kterých mů-
žeme mít radost a které nám dodávají energii a op-
timismus pro další činnost. Jsou to především pří-
běhy mladých lidí v Ghaně a Keni, kteří díky podpoře 
českých patronů dokončili středoškolské vzdělání a 
osamostatnili se nebo studují dál na vysoké škole. 
Těší nás nejen jejich certifikáty a diplomy, ale pře-
devším to, že se z nich stali sebevědomí a cílevědo-
mí lidé, kteří mají chuť ve své zemi, komunitě i ve 
svých rodinách něco změnit a něčeho dosáhnout.
Loňský rok začal psát také jeden nový příběh, jehož 
postavami jsou afričtí imigranti a azylanti žijící v Pra-
ze. Nově otevřená tréninková kavárna a restaurace 
Kafé Afrika není jen gastronomicky zaměřená na ku-
linářské speciality kontinentu. Pracují v ní Afričané, 
kteří chtějí zlepšit své šance na místním trhu práce, 
naučit se dovednosti potřebné pro práci v pohostin-
ství, zlepšit si češtinu a naučit se vše, co je pro spo-
kojenost hostů velmi důležité. Tento projekt je na-
šim prvním projektem financovaným z evropských 
fondů a realizovaným v České republice. Doufáme, 
že se nám v následujících letech podaří tento záměr 
dál rozvíjet ke spokojenosti zaměstnanců, hostů 
i sympatizantů Humanitas Afrika.
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I.  Kdo jsme a co 
děláme

Humanitas Afrika vzniklo v Praze v roce 2000 jako 
africko-české občanské sdružení s cílem přispět 
k šíření vzájemné tolerance a porozumění mezi 
Čechy a Afričany a ke zlepšení informovanosti 
o Africe, Afričanech a jejich kultuře v české spo-
lečnosti.
V roce 2005 sdružení ve svém sídle založilo Afric-
ké informační centrum(AIC), které široké veřejnosti 
nabízí služby knihovny. Prostřednictvím AIC sdru-
žení organizuje také celou řadu vzdělávacích ak-
tivit, např. workshopy na školách, diskusní setká-
ní, promítání filmů, kurzy afrických jazyků a další. 
Centrum je místem setkávání a pomáhá Afričanům 
žijícím v České republice při integraci do české spo-
lečnosti a udržování vlastní identity a kultury.
Další oblastí, ve které se sdružení angažuje, je pod-
pora vzdělání a rozvoje v Africe. Již od roku 2002 

sdružení zprostředkovává finanční pomoc pro 
vzdělávání dětí v chudých komunitách v Ghaně a od 
roku 2006 také v Keni a Beninu. Dále se zaměřu-
je na dílčí projekty, které podporují zaměstnanost 
mladých lidí – např. provozování učňovské krejčov-
ské dílny, kurzy počítačové gramotnosti apod…

Komunitní projekt Obom,
Ga distrikt, Ghana
Obyvatelé Obomu a okolních vesnic Humanitas Af-
rika již léta dobře znají. Naše organizace tam pů-
sobí již od roku 2002. Posledních 5 let provozuje 
učňovskou dílnu, kam se mohou přihlásit mladí lidé 
z okolí a naučit se krejčovskému řemeslu. V roce 
2008–11 vyučení absolvovala první skupina sedmi 
mladých lidí. Korkor byla jednou z nich a v projektu 
díky své šikovnosti nadále zůstává jako instruktor-
ka. Sama si také založila vlastní malou dílnu a šije 
pro místní obyvatele. Další skupina, která absolvu-
je praktický výcvik od r. 2012, bude končit v příštím 
roce. 

Dílna sídlí v malé budově, kde má Humanitas Afrika 
také svoji kancelář a sklad učebních pomůcek, které 
distribuuje školákům v místních školách. Prostory 
využívá společně s místní ženskou organizací, kte-
rá je při realizaci všech našich aktivit hlavním part-
nerem. Samotné sdružení žen podporujeme pro-
střednictvím programu mikrofinancování. V roce 
2013 v něm bylo registrováno 50 žen. Jelikož valná 
většina žen, které využily možnost mikropůjčky, 
svůj závazek splnila, mohly být finance opět využity 
na poskytnutí půjček dalším ženám. Za úspěchem 
tohoto malého komunitního programu je jednak 
poctivá práce čtyř členů rady tohoto sdružení a na-
šeho koordinátora v Ghaně pana Emmanuela Hay-
forda, který jejich činnost monitoruje a kontroluje.

II.  Projekty zahraniční spolupráce
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Patronstí školáků a studentů

Ghana
Program patronství dětí pokračoval díky dárcům 
z celé České republiky i roce 2013. Na základních 
školách v distriktu Obom a ve stacionáři ve vsi 
Akim Achiase bylo ve školní docházce podpořeno 
193 žáků, z toho 36 jich na jaře školu dokončilo a 4 
nejlepší pokračují na střední škole. Jako každý rok 
pomoc spočívala především v nákupu školních po-
můcek a uniforem pro děti v chudých vesnických 
lokalitách. Výběr školáků, kteří mohli pokračovat 
ve studiu na střední, se řídil jejich výsledky při zá-
věrečné zkoušce BECE (Basic Education Certificate 
Examination) a možnost získali jen čtyři nejlepší. 

Celkem na středních školách po celé Ghaně studo-
valo 35 studentů, z toho 29 jich studium v polovině 
roku úspěšně zakončilo. V loňském roce díky reformě 
středního školství končily třetí i čtvrté ročníky záro-
veň, neboť středoškolské studium bylo zkráceno na 3 
roky. Vzhledem k vyšším nákladům spojeným s pod-
porou jednoho studenta došlo ke zvýšení příspěvku 
na 10 tisíc korun, přičemž na podpoře jednoho stu-
denta se ve většině případů podílí dva patroni. 

Na vysokých školách se mohli díky českým sponzo-
rům dále vzdělávat celkem 4 studenti. Mezi obory, 
které studují patří pedagogika, psychologie a eko-
nomie. Jeden ze studentů studuje na vysoké škole 
pro zdravotníky.
Ve vyučení bylo 5 mladých lidí, a to v oborech: ka-
deřnice, automechanik, elektrikář, dlaždič, a dále 
6 učňů zapojených do dílny pro švadleny a krejčí.

Kenya
Pomoc, kterou poskytují patroni dětí v Keni, je ur-
čena na podporu tří základních pilířů činnosti naší 
partnerské organizace Hanne Howard Fund v chu-
dinské čtvrti Lenana v Nairobi. Jsou jimi zajištění 
kvalitního vzdělání, stravy, zdravotní péče a volno-
časových aktivit pro místní ohrožené děti. Z osmi 
dětí, které dokončily základní školu, začalo šest 
studovat na střední. Jsou to Pharis, Brian, Emma, 
Margaret, Mary a Lydia. Jeden – Daniel – pokračuje 
ve vyučení na kuchaře/pekaře. Ve vyučení je dal-
ších 6 mladých lidí a čtyři studují na vysoké ško-
le – Evans, James a Alice studují hotelovou školu 
a Michael bankovnictví.
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2 příběhy osamostatnění
23-letý Kennedy byl v rámci projektu podporován již 
od roku 2006. Je nejstarším z pěti dětí, jejichž oba ro-
diče zemřeli před 9 lety. Tehdy mu bylo 14 let a spolu 
se svými sourozenci začal bydlet v centru pro ohrože-
né děti, které provozuje Hanne Howard Fund. Po té, 
co v roce 2010 za pomoci českého patrona dostudoval 
střední školu, přihlásil se na počítačový kurz u organi-
zace Computers for Schools, Kenya a studium ukončil 
diplomem. Přestože nyní stále hledá stabilní zaměst-
nání, je schopen se uživit na vlastní noze jako živnost-
ník. Vedlejším zdrojem příjmu je jeho velká vášeň – 
fotbal. Působí jako trenér místního týmu. Dismas při-
šel do centra HHFL také v roce 2006 jako dítě z velice 
problematické rodiny. Po té co matka od rodiny utekla, 
žil Dismas se svými sourozenci na ulici. Do školy začal 
chodit velice pozdě a ve svých 14 letech byl teprve ve 
3. třídě. Po dvou letech v centru HHFL se rozhodl, že 
školu nedokončí a raději se vyučí. V srpnu 2009 získal 
certifikát svářeče a od té doby se tímto řemeslem živí 
a podporuje i svou rodinu (má 2letého syna). Poskytu-
je svářečské služby v komunitě Lenana. 

Krátce o Hanne Howard Fund Lenana
HHFL je nezisková organizace založená na komu-
nitní bázi v chudinské čtvrti Lenana v roce 2006. 
V tomto slumu provozuje zejména centrum pro 

ohrožené děti. Organizace funguje pod vedením 
manželů z Kanady – Hanne a Ted Howard, kteří 
sami v Lenana pracují šest měsíců v roce. Samotný 
tým lidí, kteří o děti pečují na pozemku organiza-
ce, tvoří manažerka a účetní Lucy, učitel Isaiah, ku-
chařka Margaret a asistent John.
Humanitas Afrika je jedním z prvních partnerů pro-
jektu a podílí se na něm zejména v oblasti fund-
raisingu. Díky patronům z ČR, finančně podporuje 
celkem 63 dětí a studentů.
Více na www.hannehowardfund.org

Zapojujeme se do evropského networ-
ku africké diaspory
Předseda našeho sdružení pan Afrikatu Kofi Nkru-
mah se na začátku a na sklonku roku zúčastnil 
dvou setkání zástupců africké diaspory v Evropě. 
Tato setkání organizovala platforma několika ev-
ropských organizací, které se angažují v práci s af-
rickými migranty v Evropě, včele s nizozemskou Di-
aspora Policy Centre. Cílem této iniciativy je posílit 
roli africké diaspory v rozvojové spolupráci s afric-
kými státy. Na programu březnového setkání, které 
se konalo ve Vídni, bylo budování odborných kapacit 
účastníků. Při listopadovém setkání v Bruselu byla 
založena mezinárodní platforma Africa-Europe Di-
aspora Platform for Development. 
www.diaspora-centre.org
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Kavárna Afrika – tréninková kavárna 
pro integraci afrických imigrantů a azy-
lantů
V roce 2012 začalo naše sdružení připravovat nový 
projekt tréninkové kavárny pro imigranty a azylan-
ty pocházející z Afriky. Projekt je určen zájemcům, 
kteří žijí na území hlavního města Prahy a získal 
podporu z evropských fondů v rámci Operačního 
programu Praha – Adaptabilita. Při přípravě pro-
jektu jsme vycházeli ze zjištění, že se Afričané při 
začleňování na český trh práce potýkají s vážnými 
problémy a diskriminací vzhledem k odlišnému ra-
sovému a sociokulturnímu původu. Cílem projektu 
je tedy zlepšit šance této cílové skupiny na otevře-
ném trhu práce. 
Samotný projekt byl zahájen v březnu 2013 hledá-
ním vhodného nebytového prostoru a přípravou 
pracovně-tréninkového programu. Kavárna pod 
názvem Kafé Afrika byla čtyřčlenným realizačním 
týmem otevřena v červenci na adrese Vojtěšská 9, 
Praha 1 a bylo v ní vytvořeno 6 tréninkových pra-
covních míst. Zaměstnanci kavárny pracují jednak 
na pozici číšník/servírka nebo na pozici pomocník 
v kuchyni. Nedílnou součástí projektu je intenziv-
ní jazyková příprava a rozvoj měkkých dovedností 
účastníků projektu. Do konce roku 2014 bude tuto 
komplexní přípravu postupně absolvovat celkem 
18 osob. 
Hlavním posláním kavárny není vytváření zisku, 
nýbrž funguje jako sociální firma, kde je případný 
zisk investován opět do rozvoje lidských zdrojů, tj. 
vytvořeného tréninkového programu.
Kavárna nabízí také prostor pro řadu kulturních 
a společenských akcí.
Více na www.kafeafrika.cz, facebook https://www.
facebook.com/KafeAfrika

III.  Projekty v České republice
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Africké informační centrum a projekt 
Fandíme Africe
Humanitas Afrika již od svého založení v roce 2000 
přichází s projekty, jejichž cílem je dostat do pově-
domí veřejnosti ucelenější a reálnější obraz sou-
časné subsaharské Afriky, a zároveň reálnější ima-
ge jejích obyvatel v naději, že přispějeme ke zlepše-
ní postojů české veřejnosti k této skupině cizinců 
a jejich integraci. Ne jinak tomu bylo i v roce 2013. 
V rámci projektu Fandíme Africe proběhlo několik 
kulturně vzdělávacích akcí na vybraných poboč-
kách Městské knihovny v Praze. Na programu byla 
například přednáška o pěstování kávy v Etiopii, 
ochutnávka kávy s živou hudbou, promítání filmu 
Kořeny: Vize Wangari Maathaiové (film o environ-
mentálních otázkách a životě této nositelky No-
belovy ceny), africká snídaně, výtvarný workshop, 

interaktivní workshop o africkém jazyce ngalština 
nebo znalostní kvíz. Ucelenější informace o Africe a 
Afričanech i v tomto roce naše sdružení poskytova-
lo prostřednictvím služeb knihovny založené v roce 
2005. Mezi tyto služby patří zejména absenční a 
prezenční výpůjčky knih a DVD v sídle sdružení, ale 
také publikace článků v českém a anglickém jazyce 
na internetovém portálu AIC v sekci African Update 
http://centrum.humanitasafrika.cz/ 
O aktivitách Afrického informačního centra jsme 
informovali prostřednictvím elektronického zpra-
vodaje, jehož odběr lze aktivovat po registraci na 
našich internetových stránkách.
Projekt Fandíme Africe a provoz knihovny byl pod-
pořen Magistrátem hl. m. Prahy, grantem pro ob-
last integrace cizinců.
Facebook: https://www.facebook.com/africke.in-
formacni.centrum

IV.  Organizační struktura v roce 2013
Humanitas Afrika nesleduje žádné politické cíle 
a nehlásí se k žádné církvi, náboženské skupině či 
jinému hnutí. Naše sdružení je občanskou iniciati-
vou založenou na dobrovolném úsilí svých členů, 
kteří přispívají svými schopnostmi, zkušenost-
mi, nadšením i časem k rozvoji a plánování aktivit 
sdružení. 
Humanitas Afrika, o.s. bylo registrováno podle zá-
kona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů, dne 29.05.2000 pod čj. VS/1–
1/43843/00R. 
Dne 13. 10. 2013 byla svolána mimořádná valná 
hromada sdružení, na které bylo vzhledem k nové-
mu Občanskému zákoníku rozhodnuto o transfor-
maci občanského sdružení na obecně prospěšnou 
společnost. Samotná transformace byla dovršena 
soudním rozhodnutím v únoru následujícího roku.

Členové rady sdružení

V roce 2013 byla rada sdružení složena z těch-
to členů zvolených řádnou valnou hromadou dne 
8. 1. 2011. 

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

V roce 2013 mělo sdružení čtyři zaměstnance. 
Všichni čtyři se podíleli na realizaci projektu trénin-
kové kavárny.
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V. Hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2013

(v tis. Kč)
Stav k 

1.1.2013
Stav k 31. 
12. 2013

Aktiva celkem 372 1 425
A) Dlouhobý majetek 0 0
B) Krátkodobý majetek 372 1 425
I. Zásoby celkem 104 104
II. Pohledávky 27 191
III. Krátkodobý finanční majetek 241 1 130
IV. Jiná aktiva celkem 0 0

Pasiva celkem 372 1 425
A) Vlastní zdroje celkem 338 595
I. Jmění celkem 289 768
II. Výsledek hospodaření 49 -172

B) Cizí zdroje celkem 34 830
I. Rezervy 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0
III. Krátkodobé závazky celkem 34 830
IV. Jiná pasiva 0 0

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

Náklady 3 388
Spotřeba celkem 1 002
Spotřeba materiálu 881
Spotřeba energie 120
Služby celkem 801
Opravy a udržování 50
Cestovené 24
Náklady na reprezentaci 0
Ostatní služby 727
Osobní náklady celkem 1 067
Mzdové náklady 802
Zákonné sociální pojištění 264
Zákonné sociální náklady 2
Daně a poplatky celkem 1
Ostatní daně a poplatky 1
Ostatní náklady celkem 14
Kursové ztráty 0
Jiné ostatní náklady 13
Poskytnuté příspěvky celkem 503
Poskytnuté členské příspěvky 503

Výnosy 3 166
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 486
Ostatní výnosy celkem 19
Přijaté příspěvky celkem 737
Provozní dotace celkem 1 924
Výsledek hospodaření před zdaněním -221
Výsledek hospodaření po zdanění -221
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Vyúčtování projektů (v Kč)

Název Náklady Výnosy Výnosy - Náklady Převod
Doplňková činnost 30 975,40 103 041,00 72 065,60 0,00
Kancelář 4 709,00 1 046,16 -3 662,84 0,00
Kavárna-provoz 724 027,83 434 147,00 -289 880,83 0,00
SOUČET 759 712,23 538 234,16 -221 478,07 0,00
Grant magistrátu 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
Kavárna Afrika – dotace 1 903 716,26 1 903 716,26 0,00 357 860,45
SOUČET 1 923 716,26 1 923 716,26 0,00 357 860,45
Patronství nevyčerpané příjmy 0,00 -477 432,55 -477 432,55 477 432,55
Patronství Benin 60 000,00 22 350,00 -37 650,00
Patronství Ghana 644 227,14 887 984,69 243 757,55
Patronství Kenya 0,00 236 325,00 236 325,00
Sbírka 0,00 0,00 0,00 1 551,00
Stipendium VŠ 0,00 35 000,00 35 000,00
SOUČET 704 227,14 704 227,14 0,00 478 983,55
CELKEM 3 387 655,63 3 166 177,56 -221 478,07 836 844,00


