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Další úspěšný rok působení naší organizace, plný nových příběhů, splněných přání, 
avšak také některých, prozatím nenaplněných nadějí, je za námi.   
Zpočátku roku 2015, naše organizace nadále realizovala svůj projekt sociálního 
podniku Kafé Afrika. Nicméně, k poslednímu loňskému červenci, jsme bohužel byli 
nuceni ukončit provoz kavárny, s úmyslem obnovení konceptu v budoucnu, až dojde k  
zajištění odpovídajících podmínek pro fungování. Tudíž, projekt  
Kafé Afrika, je stále jedním z našich cílů a přání. 
Uplynulý rok byl pro Humanitas Afrika obzvláště náročný z hlediska mobilizace 
dostatečného množství zdrojů pro realizace projektů a aktivit v České republice a 
Africe. Ovšem díky nesmírné dobrosrdečnosti a laskavosti našich sponzorů, patronů, 
podporovatelů, přátel, dobrovolníků a spoustě dalších lidí se srdcem na správném 
místě, jsme dokázali proplout dalším rokem.
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Úvodní slovo
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Dokonce se nám v loňském roce podařilo iniciovat nové kreativní aktivity  
v České republice v podobě diskusních večerů „Kolem Afriky“. Současný čtvrtý večer v 
pořadí „Kolem Afriky“, představuje multikulturní fórum, zabývající  
se současným děním v Africe. Při těchto diskusních večerech, se lidé  
z odlišného prostředí a kultur navzájem více poznávají a sbližují v rámci konstruktivních 
debat, kde prezentují své často odlišné názory na danou problematiku. „Kolem Afriky“, 
zastupuje také mimo jiné snahu o aktivní zapojení a kontakt Afriky se zbytkem světa. 
Momentálně je před námi rok 2016, který vnímáme jako novou výzvu ke splnění cílů naší 
organizace a zejména pro naplnění nadějí těch, pro které naše organizace v roce 2000 
vznikla.  
K nadcházejícímu roku vzhlížíme s optimismem a obnovenou nadějí.  
Stále spoléháme na dobrou vůli a laskavost našich sponzorů, partnerů, přátel, 
sympatizantů a doufáme, že tento rok nebudeme pouze přežívat,  
ale že pokoříme úskalí a překážky naší mise a poslání, jež jsou zejména obtížné  
v současném rychle měnícím se světě.
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Projekty v České republice

•  Kafé Afrika 
• Africké informační centrum (AIC) 

• Provoz veřejné knihovny AIC 
• Kurz Svahilštiny 
• Diskusní večery „Kolem Afriky“ 
• Večery afrických filmů 
• Oslava Dne Afriky 
• …
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 Kafé Afrika, založené Humanitas Afrika 
díky podpoře ze sociálních fondů EU v roce 
2013, se stalo prvním africkým sociálním 
podnikem v České republice  
a první africkou kavárnou a restaurací 
v Praze.  
 Jakožto sociální podnik, nabízelo zaškolení 
a zaměstnání pro africké imigranty, jež 
potřebovali pomoc  
se sociální a ekonomickou integrací  
do společnosti. 

Kafé Afrika

 6



 Mimo jiné, kavárna představovala jakési 
africké centrum, kde se setkávali různí 
lidé z různých kultur a navzájem 
diskutovali, obohacovali se v debatách, 
organizovali společné akce, ochutnávali 
lahodné africké pokrmy a přitom všem 
budovali nová přátelství.   
 V roce 2015, byl Kafé Afrika udělen 
„Certificate of Excellence“ od aplikace 
Trip Advisor a po dobu fungování kavárny 
18 migrantů absolvovalo školení baristy 
a tím pádem získali nové dovednosti, jenž 
jim usnadní v budoucnu uplatnění na trhu 
práce ve službách. 
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 Grant z evropských fondů skončil v prosinci 2014. Nicméně, Kafé Afrika 
pokračovalo v činnosti až do konce července 2015, kdy bohužel bylo nuceno 
kvůli vysokým provozním nákladům a špatné lokalitě ukončit působení.  
 Jednou z největších výzev pro Kafé Afrika byla realizace projektu sociálního 
podniku v soukromém komerčním prostoru. Problém nabral na důležitosti  
ve chvíli skončení podpory z grantu EU.  
 Tudíž současným cílem je nalezení lepší lokality s cenově dostupným nájmem, 
pro obnovení provozu Kafé Afrika, pravděpodobně přes Magistrát Hl.m.Prahy. 
Navštivte facebookové stránky Kafé Afrika, které jsou stále aktivní a chlubí 
se počtem větším než 1 000 „likes“. Myšlenka a koncept Kafé Afrika je stále 
mezi námi a co nevidět bude představena široké veřejnosti.
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1) Provoz veřejné knihovny AIC 
• Půjčování knih a filmů na DVD pravidelným 

uživatelům naší knihovny. 
• Letos se zaregistrovalo 6 nových 

uživatelů.  
2) Kurz Svahilštiny 

• Pokračování a závěr semestrální kurzu, 
který jsme otevřeli na podzim 2014.  

• Kurzu se zúčastnily 4 osoby.

Africké informační centrum (AIC)
Aktivity Afrického informačního centra uskutečněné v roce 2015:
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3) Oslava DNE AFRIKY – květen 2015 

Ve spolupráci se zastupitelskými úřady 9 afrických států v ČR, jsme  uspořádali 
oslavu Dne Afriky (původně Den africké svobody), který byl ustanoven Africkou 
unií (původně Organizace africké jednoty).  

Podíl Afrického informačního centra spočíval v přímém uspořádání : 
• 4 večery věnované několika jednotlivým africkým zemím s promítáním filmů 

(celkem 57 účastníků) 
● Program pro děti (18 účastníků) 
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• 16/5 - Farmářské trhy na Dejvické - Umění africké kuchyně 
          ! stánky 9 afrických zemí a Humanitas Afrika, přes 1 000 návštěvníků 

• 22/5 - Kafé Afrika - Promítání filmu Maroko (ve francouzštině) 
• 23/5 - Kafé Afrika - Dětský program; 

                                 Promítání filmu Nigérie  
• 23/5 - Anděl Music Club – After Party 
• 26/5 - Kafé Afrika - Promítání filmu JAR & Tunisko;  

                                 Ochutnávka jihoafrického vína 
• 27/5 - Kafé Afrika - Promítání filmu Ghana & D. R. Kongo 
• 29/5 - Kafé Afrika - Koncert YELLOW SISTERS a BIJOU Afro-dance Show 
• 30/5 - Africká večerní hostina a vystoupení s bubny à Papis Nyass;  

           After-Party v Anděl Music Club 

Program aktivit ke Dni Afriky 2015:
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4) Diskusní večery „Kolem Afriky“ 

Diskusní večery zahrnují přednášky a následné debaty o aktuálním dění  
na africkém kontinentě. Zpravidla charakteristické účastí tří hostů,  
z nichž jeden je Čech a jeden Afričan žijící v České republice.  
V roce 2015 jsme uskutečnili 2 večery (říjen, listopad) s celkovým počtem 
účastníků 83. 
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Hosté prvního večera a témata jejich přednášek: 

• J.E. Souriya Otmani, Velvyslankyně Marockého království  
Migrace - konstruktivní zapojení, zkušenosti Maroka  

• Ing.Tereza Němečková, PhD., Metropolitní univerzita Praha  
Prezentace knihy Měnící se tvář Afriky 

• Jacques-Celestin MOLIBA, PhD., Konžan žijící v ČR a D.R. Kongo,  
učitel na Univerzitě Kinshasa, Kongo  
Příklad pozitivního přínosu africké diaspory
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Hosté druhého večera a témata jejich přednášek: 

• J.E. p. George Monteiro Prata, Velvyslanec Brazilské federativní republiky 
Afričtí potomci, migrace a Brazílie jako ‘melting pot‘ neboli ‚tavící kelímek‘ 
kultu  

• MUDr Papa Gaye, Senegalec, žijící v ČR  
Medinatur.cz, příklad pozitivního přínosu africké diaspory v České republice 

• Tomas Lindner, novinář z časopisu Respekt  
Nepřipravená země - Úvahy českého novináře o médiích a společnosti  
v migrační krizi
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5) Večery afrických filmů (listopad-prosinec) 

Tři večery s promítáním filmů organizovány v rámci Měsíce Černošské historie. Celková 
účast na filmové večery: 17 osob 

• Sobota 28. listopadu 2015, 16:00 hod 
• Crossroads of People, Crossroads of Trade (Křižovatky lidí, křižovatky obchodu) 

• Dokumentární film, dějiny Ghany, 1994, režie: Kwaw Ansah, anglicky s českými titulkami, 40 min 
• Pátek 4. prosince 2015, 18:00 hod 

• The Harder They Come  
• Akční/Krimi/Drama/Hudební - Jamajka, 1972, režie: Perry Henzell, anglicky bez titulků, 103 min 

• Pátek 11. prosince 2015, 18:00 hod 
• Guess Who's Coming to Dinner (česky: Hádej, kdo přijde na večeři)  

• Komedie/Drama/Romantický – USA, 1967, režie: Stanley Kramer, anglicky s českými titulky, 108 min
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6) Účast na festivalu BAREVNÁ DEVÍTKA 
 Velmi oblíbený každoroční festival, jež se koná na konci srpna pod záštitou 
úřadu městské části Praha 9. Humanitas Afrika se tento rok, v sobotu 29. 
srpna 2015, zúčastnila již pošesté v řadě. AIC připravilo stan pro čtenáře  
s vybranými knihami z našeho fondu, koutek s deskovou hrou Awale a workshop 
razítkování symbolů Adinkra. Festival navštívilo přes tisíc lidí.
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7) Účast na koncertě Zululand choir 

Africké informační centrum (AIC), se na pozvání Velvyslance Jihoafrické 
republiky, zúčastnilo koncertu pěveckého a tanečního sboru Zululand choir  
z Jihoafrické republiky, jež se konal v Praze 1. října 2015.
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Poprvé od založení Humanitas Afrika v roce 2000,  
kdy organizace odstartovala svůj prvotní malý projekt  
v Ghaně, trvající po dobu následujících dvou let,  
se organizaci podařilo pozvat na oficiální návštěvu  
do České republiky podporovanou studentku Aminu  
a koordinátora projektu „Patronství“ v Ghaně.  
Hlavním posláním jejich návštěvy bylo vyprávění 
životních příběhů široké veřejnosti, vylíčení zkušeností s 
aktivitami a prací Humanitas Afrika a popsání vlivu 
projektu na děti, dospívající, ženy a obyvatele vesnice 
Obom a okolí v dlouhodobém měřítku.

Návštěva České republiky
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Tato návštěva byla primárně zorganizována pro naše sponzory  
a partnery v České republice, abychom jim lépe osvětlili, co vše je 
umožněno díky jejich podpoře a do jak enormní míry jejich pomoc 
dokáže měnit životy lidí v Ghaně. Prezentace přímých výsledky 
projektu prohlubuje důvěru a transparentnost aktivit Humanitas 
Afrika.  
Zejména pro podporovanou studentku Aminu, ale i pro 
koordinátora projektu Emannuela, představoval výlet do České 
republiky příležitost setkat se s lidmi, zodpovědnými za pomoc a 
podporu, jež se jim dostávalo v Ghaně. Taktéž se dozvěděli více o 
aktivitách Humanitas Afrika a získali šanci vyjádřit alespoň z části 
nesmírný vděk patronům, sponzorům, partnerům a lidem, kteří se 
podílejí na práci Humanitas Afrika v České republice.  
Doufáme, že jejich premiérová návštěva prohloubí koordinaci, 
efektivitu a spolupráci mezi aktivitami organizace v České 
republice a Ghaně.
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Tedy jak již bylo řečeno, pan Emmanuel Hayford – koordinátor projektu  
a Amina Abdullah, jedna ze studentů, podporovaných ze vzdělávacího projektu „Patronství“ 
v Ghaně, navštívili Českou republiku v termínu od 9. do 22. října.  
Podíleli se na mnoha aktivitách zorganizovaných k příležitosti jejich návštěvy. Také se 
zúčastnili a prezentovali na rozličných akcích. Amina Abdullah zažila velice emotivní 
setkání, když se potkala s paní z Česka, která sponzorovala její vzdělávání po několik let a 
tím jí dala šanci na lepší život. Emmanuel a Amina byli rovněž pozváni do pořadu TV NOE a 
poskytli rozhovory pro jiná česká média. Mimo jiné také cestovali po České republice, 
konkrétně se podívali  
do pěti českých měst, kde prezentovali své životní zkušenosti. 
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Rozsáhlá zpráva, o jejich premiérové návštěvě, byla zpracována pro udělení 
grantu od České rozvojové agentury, díky němuž k návštěvě došlo.  
Další detaily o návštěvě z Ghany lze nalézt na internetových stránkách  
a facebooku Humanitas Afrika.
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• Komunitní projekt Obom v Ghaně, Ga distrikt 
• Patronství školáků v Ghaně, Beninu a Keni  
• Krejčovské dílny v Ghaně 
• Projekt v Lenaně, Keňa

Projekty zahraniční spolupráce
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Humanitas Afrika, se i v roce 2015 nadále věnovala 
svému rozvojovému projektu v Ghaně.  
Přes 100 dětí ze sedmi různých základních a středních 
škol z vesnice Obom, v jižním správním celku Ghany,  
ve Větší Akře, získalo přístup ke vzdělání.  
Každý rok probíhá roční distribuce školního vybavení 
nezbytného pro školní docházku.  
Tento rok byly materiály dětem předány 25. března 
2015.  
Patnáct žáků, podporovaných skrze projekt “Patronství”, 
letos ukončilo základní školu. Tato úroveň základního 
vzdělání se v Ghaně nazývá “Junior High School – JHS”.

Projekt v Ghaně
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Druhý stupeň vzdělávacího systému, nazývaného v Ghaně jako „Senior High 
School – SHS“, úspěšně zakončili 3 studenti a dalších 16 v současnosti nadále 
studuje.  
Vyšší úroveň vzdělávacího systému je v Ghaně velice finančně náročná,  
tudíž Humanitas Afrika platí školní poplatky a pokrývá část nákladů na školní 
potřeby. Rovněž registrace a následné poplatky při zkouškách jsou pokryty díky 
Humanitas Afrika. 
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Univerzity a odborná učiliště, spadající do terciérní kategorie školství v Ghaně, 
představují nejvíce nákladný stupeň vzdělávání. V roce 2015, bohužel žádný 
student, podporovaný projektem Humanitas Afrika, nedokončil univerzitní 
vzdělání, avšak jeden žák úspěšně dostudoval odborné učiliště. V současnosti 
podporujeme 4 studenty na univerzitě a 5 studentů na odborných učilištích. 
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Nadace Queen Hawa představuje sirotčinec ve vesnici Akyem Osorase,  
jež se nachází ve východním regionu v Ghaně.  
Jedná se o soukromý sirotčinec, se kterým Humanitas Afrika spolupracuje již od roku 
2007. Dodáváme nepostradatelné školní pomůcky a přímo podporujeme několik dětí z 
tohoto sirotčince. Naše pomoc je bezprostředně cílena  
na každodenní život dětí, vzdělávání a také na provoz samotného sirotčince.  
V roce 2015, se přesně 40 dětem dostalo naší pomoci a momentálně stále podporujeme 
35 dětí v rámci našeho projektu pro nadaci Queen Hawa  
a sirotčinec.
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Humanitas Afrika poskytuje pomoc nejen dětem a dospívajícím  
ve formálním vzdělání, ale také podporujeme ty, kteří se rozhodli 
absolvovat výuční kurz v daném pracovním oboru.  
Organizace provozuje své vlastní centrum krejčovské výroby  
ve vesnici Obom a v loňském roce 3 učni nebo praktikanti dokončili 
tříletý školící program a obdrželi oficiální certifikáty  
o absolvování kurzu od Humanitas Afrika.  
Na našich facebookových stránkách můžete nalézt fotografickou 
dokumentaci z oficiálního předávání certifikátů. Momentálně 
podporujeme 10 učňů, kteří studují v našem centru v Obomu. Další 4 
praktikanti absolvují kurz v různých výučních centrech mimo vesnici 
Obom. 

Krejčovské dílny v Ghaně
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Humanitas Afrika v Obomu také podporuje a spolupracuje s místní asociací žen, 
nazývající se „The African Women Association of Obom“, jež byla založena 
v roce 2008.  
Pomoc, kterou těmto ženám poskytujeme, jim umožňuje nabýt nové znalosti  
a vědomosti, jenž by je motivovaly ke zlepšení jejich situace a potažmo  
i životních podmínek jejich rodin.  
Rovněž podporujeme lokální program mikrofinancování skrze dodání prostředků, 
jež jim umožňují obdržet malé úvěry, které jim pomáhají začít, či expandovat 
některé podnikatelské aktivity nebo jiné hospodářské činnosti pro zajištění jich 
samých a jejich rodin. Co se týče roku 2015, z mikro úvěrů profitovalo 25 žen 
a počet členek asociace nyní činí 54.
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V Beninu, v západní Africe, ve vesnici jménem Agonsagbo se nachází místo,  
kde Humanitas Afrika od roku 2006 realizuje projekt na podporu vzdělávání 
znevýhodněných dětí ve společnosti.  
Nicméně, momentálně pouze 4 děti setrvávají v programu, takže organizace 
bohužel zvažuje ukončení projektu v Beninu.

Projekt v Beninu
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Projekt v Lenaně, Keňa
Rok 2015, lze hodnotit jako příznivý pro projekt  
v Lenaně.  
Po několikaletém společném úsilí se konečně podařilo, na 
začátku roku, přestěhovat projektovou základnu na jiný 
pozemek, který je pro realizaci projektu mnohem výhodnější.  
Nová lokalita je bezpečnější a méně riziková z hlediska 
hrozících povodní. Místo, na kterém se nachází nový domov 
pro děti bez rodiny, či žijící ve slumech  
v Lenaně, je zaopatřeno řádnou kanalizací a odvodem vody, 
tudíž udržení úrovně hygieny, blížící se standardu, je 
mnohem jednodušší.  
Zdejší děti si užívají každou chvilku, kterou stráví v jejich 
novém domově, jež je odolný proti záplavám, hluku, 
všudypřítomnému prachu a dalších problémů regionu. 
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Minulý rok bylo 115 dětí 
součástí péče projektu 
v Lenaně.  

Z toho 51 bylo aktivně 
podporováno díky pomoci 
Humanitas Afrika.  

Naše podpora pojektu v Lenaně 
spočívala zejména ve vzdělávání 
dětí na základních, středních a 
vysokých školách, ovšem rovněž 
také v zajištění menší míry 
podvýživy, lepší zdravotní péče 
a podmínek života.
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Základní školy: 
Celkový počet dětí z projektu 
v Lenaně, které navštěvovaly 
základní školu v roce 2015, 
činil 55.  
Na konci školního roku 6 
z nich absolvovalo závěrečné 
zkoušky a všichni získali velmi 
dobré známky, díky nimž 
obdrželi pozvánky ke studiu 
na střední škole.
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Střední škola: 
V  minulém roce, 24 našich dětí studovalo na střední škole a jejich prospěch se 
konstantně zlepšuje. V  říjnu, 3 bystří mladí muži a 3 inteligentní mladé ženy 
úspěšně odmaturovali.  

Pomaturitní studium: 
Koncem roku počet pomaturitní skupiny dětí, kteří jsou po úspěšném absolvování 
studia zaměstnaní na velmi dobře placených pozicích, dosáhl výše 21. Většina z nich 
vyrostla v soběstačné mladé občany.  
Momentálně se 13 teenagerů z našeho projektu rozhodlo pokračovat  
i v pomaturitním studiu.  
Skupina absolventů je i nadále aktivně zapojena do projektu a fungují jako mentoři 
pro mladší děti.
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14. února 2014 došlo k transformaci občanského sdružení v obecně 
prospěšnou společnost, jež je zapsaná v Rejstříku obecně prospěšných 
společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 
1324. 

Ředitel: Afrikatu Kofi Nkrumah 
Členové správní rady: Michal Vacenovský (předseda), Daniel Kivairo 
Shivairo,             Zdislava Kratěnová 

Členové dozorčí rady: Paulina Piasecka, Petra Vallin, Eugenia Maria 
Mžourek

Organizační struktura
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I. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 
31.12.2015 (v celých tisících Kč) 

II. Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2015  
(v celých tisících Kč)

Finanční zpráva 2015
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I. Rozvaha ke dni 31.12.2015  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II. Výkaz zisku a ztrát  
      ke dni 31.12.2015
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VELMI DĚKUJEME NAŠIM PATRONŮM, SPONZORŮM, PARTNERŮM, 
PŘÁTELŮM A VŠEM TĚM, KTEŘÍ PODPORUJÍ AKTIVITY HUMANITAS AFRIKA  

S NÁMI!
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