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Santé

Start-up

Benefiční aukce

Projekt zdravotní péče pokračuje.
SIRIRI se podařilo získat dotaci
2 mil. Kč od Ministerstva
zahraničí i pro rok 2015.
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Umělci podpořili SIRIRI.
Přidejte se k nim! Svá
díla do aukce darovalo
na 50 českých umělců.

Když padají manga
Foto: archiv Vojtěcha Bílého

Knižní vyprávění Vojtěcha Bílého o pobytu v SAR během válečného konfliktu

Dobrovolník SIRIRI Vojtěch Bílý na misii v Bozoum

V prvním březnovém týdnu nakladatelství
Portál vydalo knihu Aleny Scheinostové
a dobrovolníka SIRIRI Vojtěcha Bílého Když
padají Manga.
Vojtěch Bílý odjel do Středoafrické republiky
po absolvování střední školy ve francouzském
Dijonu, aby zde učil biologii a francouzštinu
studenty Lycée St. Augustin ve městě
Bozoum. Vojtěchův příjezd byl naplánován jen
pár měsíců po státním převratu, který proběhl
v březnu 2013. Měsíce, které Vojtěch v SAR
prožil, byly převratem a následnou občanskou
válkou velmi poznamenány.
„V Bozoum to v těchto dnech moc dobře
nevypadalo. Po ulicích se pohybovali jen ti
nejodvážnější, k nám na kopec se neustále
stahovali další uprchlíci. Vybavuji si ten
dlouhý zástup lidí s balíky na hlavách, jak

stoupají do kopce k misii… Pokud se Séléka
s Antibalakou právě nestřetaly přímo ve městě,
probíhaly boje v okolních vesnicích. Dostávali
jsme dost znepokojivé zprávy. Začínali jsme se
vážně bát i o bozoumské muslimy.“
Škola a další aktivity, které probíhají na karmelitánské misii v Bozoum, dlouho fungovaly
beze změn, a tím také obyvatelům města
pomáhaly žít každodenní život, jak byli zvyklí.
Do města ale brzy přišly tisíce uprchlíků
z vypálených vesnic, se kterými si město
a zejména misie musely poradit. V prosinci
se bezpečnostní situace natolik vyhrotila,
že provoz střední i základní školy se musel
na několik týdnu přerušit, všechny prostory
misie byly totiž plné tisíců lidí z města.
Vojtěch se tedy ze dne na den začal starat
namísto svých studentů o nové obyvatele
misie, zejména děti.

„Dětí byla na misii veliká spousta a ty nejmenší tam byly opravdu spíš jako na táboře.
Se staršími to bylo složitější. Například
s těmi holkami, co zůstaly na internátu –
kluci se stačili vrátit před vypuknutím bojů
domů. Pro tyhle holky to bylo
hodně náročné. Byly tu samy,
bez příbuzných, byly vystrašené
a dost těžce to všechno nesly.“
Kniha je napsána formou
rozhovoru, Vojtěcha se ptala
novinářka Alena Scheinostová.
Text je obohacený úryvky blogů
misionáře Aurelia Gazzery,
představeného misie v Bozoum,
a chatových korespondencí Vojtěcha
se zakladatelkou SIRIRI Ludmilou
Böhmovou, které probíhaly po celou
dobu Vojtěchova pobytu v SAR.
Na konci knihy navíc naleznete nikdy
neodeslané dopisy bozoumských žáků svým
muslimským spolužákům, kteří museli náhle
uprchnout do Čadu. Dohromady s Vojtěchovým vyprávěním tyto autentické výpovědi
vytvářejí jedinečnou dokumentaci konfliktu
v SAR a zároveň strhující čtenářský zážitek.
Knihu lze koupit na stánku SIRIRI nebo
na internetových či kamenných prodejnách
vašich knihkupců.
To, co Vojtěch Bílý při svém dobrovolnickém
pobytu zažil, si teď můžeme přečíst i my. Jeho
zkušenost je sice nepředatelná, Vojtěchovo
vyprávění nám ale alespoň trochu pomůže
pochopit, co se v zemi, které pomáháme,
stalo. A také nás může povzbudit v tom, že
naše pomoc je opravdu potřebná.
 Terezie Imlaufová
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Projekt Santé pokračuje

I letos pomáháme zlepšit zdravotní péči v SAR
Středoafrická republika se od března 2013
nachází v humanitární krizi a i dnes každý
druhý člověk z celkové populace 4,5 milionu
obyvatel potřebuje humanitární pomoc.
SIRIRI proto v loňském roce s využitím dotace
Ministerstva zahraničí zareagovala na potřebu
Středoafričanů projektem „Urgentní zdravotní
péče.“ Tento projekt jsme úspěšně zrealizovali
ve spolupráci se středoafrickými organizacemi
Caritas Centrafrique a CODISAN. A letos
společně s nimi a s podporou MZV v projektu
Santé pokračujeme.

Komu projekt pomohl?
SIRIRI se snažila ve spolupráci s našimi
partnery v SAR vytipovat nejohroženější
skupiny obyvatel, tedy ty, které naši pomoc
nejvíce potřebují. Lékařská pomoc byla
poskytována v místních zdravotnických
zařízeních a nemocnicích. Pomoc byla lidem
poskytována buď zcela bezplatně nebo, pokud
to bylo možné, se symbolickou spoluúčastí
pacientů. V SAR je běžné, že si lidé zdravotní
péči hradí zcela sami, bez podpory z projektu
by proto byla pro mnoho z nich nedostupná.
Vdovy, senioři a vnitřní uprchlíci tvoří první
skupinu ohrožených obyvatel. V rámci pro-

Úvodník

Vážení přátelé,
v SIRIRI říkáme, že
pomáháme Středoafričanům postavit se
na vlastní nohy. Spolu
s našimi partnery v SAR i dárci
v ČR jsme přesvědčeni, že klíčové je
na této cestě vzdělání. V letošním roce
opouštějí první maturanti střední školu
v Bozoum. 24 dívek a chlapců skládá
maturitu v zemi, kde je stále téměř
polovina obyvatelstva negramotná.
Jejich další kroky mohou zanechat
v místě, kde žijí, významnou stopu.
Chceme je udělat společně s nimi,
ať už povedou na vysokou školu nebo
k založení vlastní živnosti. Vysokoškolské studenty proto podporujeme
již několik let formou stipendií a letos
zahajujeme nový projekt Start-up,
který podpoří absolventy na cestě
k ekonomické soběstačnosti.
Přeji mnoho šťastných
kroků i vám,
Hana Říhová,
ředitelka

Návštěva pacientů ve zdravotním centru

Dokumentace pacientů

jektu Santé se podařilo poskytnout zdravotní
péči 2 323 lidem. Nejčastějšími zdravotními
problémy byly infekční onemocnění, akutní
úrazy nebo následky starých úrazů či stavy
vyžadující chirurgický zákrok.

v souvislosti se špatnou bezpečností situací
a nutností opustit domov. Ve vypálených
vesnicích přišli lidé o jediné zásoby potravin.
Celkem 739 dětem byla poskytnuta ambulantní péče a děti s těžkou podvýživou byly
hospitalizovány. Zároveň s léčbou probíhalo
školení a osvěta matek dětí týkající se
pravidel správné výživy.

Těhotným ženám byla poskytnuta prenatální
i postnatální péče. Ve Středoafrické republice
je 3. nejvyšší mateřská mortalita na světě,
proto pomoc této skupině byla velmi potřebná.
Projekt pomohl financovat chirurgické
i nechirurgické zákroky, prenatální prohlídky,
laboratorní vyšetření, běžné porody a péči
o novorozence. Projekt pomohl 2 354 ženám.
Dodání léků pro obyvatele vypálených
a vysídlených vesnic. Během ozbrojeného
konfliktu bylo v rámci bojů vypáleno mnoho
vesnic. Lidé stihli většinou jen utéct. V oblasti
kolem měst Bouar a Boccaranga bylo
vypáleno přes 4 000 domů. Projekt Santé
umožnil nákup antimalarik, antiparazitik, léky
pro tlumení bolestí a proti horečce, železo pro
léčbu chudokrevnosti a základní antibiotika.
Distribuce léků probíhala ve spolupráci se
zdravotním centrem Bohong. Z této aktivity
těžilo 15 000 obyvatel.
Podvyživeným dětem projekt také pomohl.
Jejich počet se v době konfliktu výrazně zvýšil

Kolik projekt stál?
Projekt Santé pomohl více než 20 000
Středoafričanů částkou 2,2 mil. Kč. 90 %
částky poskytla dotace Ministerstva zahraničí,
10 % se na projektu podílela SIRIRI.

Projekt pokračuje!
SIRIRI se podařilo získat dvoumilionovou
dotaci od Ministerstva zahraničí i pro rok
2015. Navíc jsme do projektu přidali i další
dvě vytipované cílové skupiny, kteří pomoc
akutně potřebují. Projekt v letošním roce nově
pomůže i lidem nakaženým virem HIV/AIDS
a lidem s tělesným postižením.
I letošní účast SIRIRI na projektu činí 10 %.
Zapojte se do projektu i vy příspěvkem
do veřejné sbírky První pomoc lidem v SAR
636746/5500.
 Terezie Imlaufová

Rozhovor
Rozhovor s indickou ošetřovatelkou sestrou
Payton Perumayan, která od roku 1991
pracuje v dispenzáři v Yolé (u města Bouar).
Tento dispenzář je jedním z podporovaných
zdravotnických center, kam směřuje pomoc
z projektu Santé.

zlomeniny. V dispenzáři máme laboratoř, kde
děláme rozbory krve a moči a také vyšetření
na parazity, pohlavně přenosné choroby
a AIDS. HIV pozitivní pacienty pak odesíláme
do specializovaného centra S. Michele
ve městě Bouar.

S jakými nemocemi lidé nejčastěji přichází?
Především s malárií, kterou nejhůře snášejí
děti a která jim způsobuje chudokrevnost,
potom s podvýživou, infekcemi a prazitárními
onemocněními. Dříve jsme měli také hodně
tropických ran, ale těch teď ubylo. Časté jsou
ovšem úrazy z motorky – otevřené rány nebo

Jak vypadá vaše běžná činnost?
Nejčastěji jsou to běžné konzultace. Často
přicházejí těhotné ženy nebo matky, které chtějí
zvážit své dítě, a kterým následně pomáháme
se správnou výživou... Nechybějí ani chudí
a staří lidé, kteří často nemají ani na zaplacení
symbolického poplatku, který vyžadujeme.
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Projekt „Start-up“
Pomáháme mladým lidem začít

Studenti
připraví své
projekty a po
maturitě by
se měli pustit
do podnikání.
K tomu jim
poskytneme
finanční
podporu.

To se týká i 24 prvních maturantů, kteří
letos opustí Lycée St. Augustine, střední
školu v Bozoum, kterou SIRIRI v roce 2010
nejen postavila, ale také od té doby hradí její
provoz. Projekt „Start-up“ má za cíl darovat
příležitost. Studenti ke konci závěrečného
maturitního ročníku, tedy zhruba v květnu
a červnu, připraví pod vedením pedagogů
své projektové záměry, a to v jedné ze čtyř
oblastí: pěstitelství, chovatelství, obchod a informační služby. Mohou se spojit do skupinek
a vytvořit tak malé firmy. A po maturitě by se
měli pustit do podnikání. Projekt „Start-up“
jim pomůže jejich plány uskutečnit. Poskytne
jim finanční podporu, a to z části formou
půjčky. Splacené peníze se budou moci použít
pro podporu dalšího ročníku absolventů.

Studenti maturitního ročníku Lycée St. Augustin

Jak uplatnit své vzdělání? Kde najít smysluplné zaměstnání? Jak se postavit na vlastní
nohy a uživit sebe i svou budoucí rodinu?
To jsou otázky, které trápí mnohé mladé lidi
v Evropě, ale ve Středoafrické republice jsou

ještě naléhavější. Na absolventy zde totiž
nečekají pracovní místa nebo zaměstnavatelé.
V zemi neexistují zavedené firmy ani podniky,
kde by se mohli uplatnit. Příležitosti si musí
najít a vytvořit sami.

Věříme, že takto je možné nastartovat
přirozené procesy obnovy a rozvoje této země,
a to využitím potenciálu mladých vzdělaných
místních lidí. Vždyť to je to nejcennější, co
Středoafrická republika má.
 Pavel Pola

Otevřel jsem Cyber-café v Bouaru

Kolik vaše služby stojí?
Tisk černobílé stránky stojí 200 CFA (tj. asi
8 Kč, což odpovídá například ceně čtyř baget –
pozn. SIRIRI), digitální fotografie 400 CFA.

Anselme Bezzi v roce 2014
zahájil provoz Cyber-café
v třicetitisícovém městě
Bouar, kde není zavedená
elektřina. Na jeho rozjezd
obdržel od SIRIRI příspěvek
3 000 EUR, za které nakoupil
generátor, počítače, fotoaparát a další
vybavení. Vytvořil pracovní místa pro další
čtyři Středoafričany a zprostředkovává tiskové
služby a internetové připojení v místě,
kde jsou jinak prakticky nedostupné. Část
podpory Anselme postupně splácí a vrácené
peníze jsou pak použity na financování
dalších projektů v SAR.
Jaké služby v Cyber-café nabízíte?
Nabízíme tisk, kopírování a skenování
dokumentů. Dále psaní textu a grafické
zpracování dat. Vyrábíme průkazové fotografie
a tiskneme fotografie z různých událostí.
Poskytujeme přístup na internet.
Kolik lidí vaše služby využívá
a kdo jsou vaši zákazníci?
Obsloužíme denně 10 až 20 lidí. Jsou to
studenti, lidé z místních neziskovek a mezinárodních organizací, obchodníci a podnikatelé.
Nejčastěji potřebují tisknout různé osobní
dokumenty, například pro úřady.

R o z h ovo r

Máte v Bouaru nějakou konkurenci?
Ano, je pár dalších míst, která nabízejí
podobné služby, ale jsou hůře vybavená.

Anselmova kavárna v denním provozu

Jak zajišťujete chod Cyber-Café?
Kde nakupujete materiál a jak máte
zajištěno zabezpečení techniky?
Máme pět zaměstnanců, jeden z nich
zajišťuje právě ostrahu. Já jako manažer
se starám o marketing společně s kolegou,
který má na starosti počítačové služby. Dále
máme účetní a člověka, který zajišťuje psaní
textů a zadávání dat do počítače. Materiál
nakupujeme v Kamerunu a na jeho údržbu
najímáme technika.

A jakou máte vizi do budoucna?
Chceme pořídit dvě motorky, abychom mohli
služby nabízet i jednotlivým zákazníkům
v širším okolí. Uvažujeme o zřízení výukového
centra pro dívky a chlapce a o prodeji
počítačového vybavení. Pokud seženu peníze,
rád bych se zúčastnil kurzu managementu
a podnikání.

Buďte s námi v kontaktu
Fanděte nám na Facebooku
facebook.com/siririops
Sledujte nás na Twitteru
twitter.com/siririops
Čtěte o nás na webu
www.siriri.org
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Chystáme
benefiční aukci

Kalendář akcí
V nejbližších měsících můžete SIRIRI potkat na řadě akcí v různých městech ČR,
na které vás srdečně zveme.

13.

8.

7.

duben

duben
Francouzská
Aliance v Plzni

duben

Městská knihovna
v Praze

Knihovna Václava Havla
Praha

Prezentace knihy Vojtěcha Bílého a Aleny Scheinostové Když padají Manga
aneb Dobrovolníkem uprostřed válečného konfliktu a beseda s autory

7.–30.
duben

19.

duben

6.–27.
květen

16.

Francouzská Aliance
v Plzni

Areál
Břevnovského
kláštera
Praha

Galerie města
Pardubic

Praha-Ladronka

květen

?

Praha

Zapomenutá země – výstava
fotografií ze Středoafrické republiky
doprovázející představení knihy
Když padají manga

Na světě nejsme sami – benefiční
dětský den pořádaný břevnovskými
oddíly Arachné a Jeleni ve prospěch
Stacionáře pro sirotky v Bozoum

Výstava fotografií ze Středoafrické
republiky v rámci festivalu
Multikulturní týden

Zajímá vás moderní umění? I jeho prostřednictvím se dá pomoci lidem ve Středoafrické
republice. Na jaře totiž připravujeme benefiční
aukci uměleckých děl. Její výtěžek podpoří
činnost SIRIRI.
Svá díla do aukce darovalo na 50 českých
umělců. Najdete mezi nimi například díla Ivana
Pinkavy, Aleny Kotzmannové, Kurta Gebauera,
Jana Šerých, Romana Štětiny nebo Davida
Böhma a Jiřího Franty. Tvorbu Davida Böhma
a Jiřího Franty můžete znát, pokud nakupujete
v našem benefičním obchodě Ruku v Ruce –
právě oni totiž navrhují originální design našich
triček a dlouhodobě se SIRIRI spolupracují.
Dražit budeme nejen malby na plátně, ale
i litografie, sítotisky, fotografie nebo objekty a další
díla vytvořená rozličnými technikami moderního
výtvarného umění. Máte na stěně prázdné místo,
které volá po tom, abyste na něj pověsili nový
obraz? Přidejte se ke známým umělcům a podpořte
SIRIRI nákupem jejich díla v benefiční aukci.
Sledujte náš web www.siriri.org , kde již brzy
najdete katalog uměleckých děl spolu se jmény
všech autorů a bližší informace o aukci.

3. ročník
benefičního běhu
Praha–Bozoum

 Tomáš Komm

Benefiční aukce SIRIRI

Podpořte naše projekty

Pro informace o přesném termínu
a místě konání sledujte náš web
nebo Facebook.

květen

Výřez z jednoho z obrazů, které do aukce
věnovali David Böhm a Jiří Franta

 taňte se členem Klubu přátel SIRIRI
S
a přispívejte nám pravidelně podle možností
J ednorázovým příspěvkem
na transparentní účet  666646/5500

12.

červen

Park Václava Havla
Litoměřice

SIRIRI a benefiční obchod
Ruku v ruce na africkém
Dun Dun Festivale

 právou DMS ve tvaru  DMS SIRIRI
Z
na telefonní číslo  87 777
Koupí výrobku na webu  rukuvruce.siriri.org
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