
 

Tisková zpráva, Praha, 8. 8. 2016

TZ SIRIRI: Američtí podnikatelé pomáhají Čechům zlepšit vzdělávání v Africe 
 

Česká nezisková organizace SIRIRI se připravuje na zářijový výjezd deseti dobrovolníků do 
Středoafrické republiky (SAR), kde budou čeští dobrovolníci školit učitele. K letní přípravě 
pedagogických a didaktických materiálů se přidalo několik desítek amerických podnikatelů, 
kteří cestují po světě a kromě své práce se věnují i dobrovolnické činnosti. 
 

“Rozhodla jsme se SIRIRI pomoci, jelikož projekt Škola hrou v SAR je úžasný. Nejde jen o nějakou 
abstraktní pomoc, ale o zcela konkrétní způsob, jak umožnit  dětem naučit se číst a psát.” říká 
Američkanka Aristia. “Když jsme se dozvěděli o SIRIRI  a o jejich projektu, velmi nás to inspirovalo 
a dostali jsme chuť se zapojit – velká skupina od nás se tedy aktivně přidala ke stříhání písmenek 
pro středoafrické školy.” doplňuje kolegyni Trevis, který pracuje jako komunitní manažer 
společnosti Remote Year a dále říká: “Naučit se číst je náročné v každém jazyce, nicméně tento 
program měl doposud výborné výsledky a já věřím, že je bude mít i nadále.”  
 
Remote Year je program pro lidi, kterým jejich práce dovolí cestovat po celém světě. Během roku 
skupina 75 lidí vystřídá dvanáct světových měst, ve kterých se kromě své prácě věnují i 
dobrovolnické činnosti. V Praze se mladí Američané rozhodli pomoci v přípravě programu Škola 
hrou ve Středaofrické republice. Během jednoho dne společně s dobrovolníky SIRIRI připravovali v 
pražském coworkingovém centru K10 didaktické pomůcky pro asi 8000 malých Středoafičanů. 
“Doufám, že jsem ta písmenka nenastříhal křivě, hodně jsem se snažil.” dodal na závěr Travis. 
 

Děti se ve Středoafrické republice učí číst a psát v úředním francouzském jazyce. Ten ale žáci 
první třídy neznají, proto není výjimkou, že v páté třídě je více než 50 % žáků negramotných. V 
rámci programu Škola hrou v SAR vznikl i historicky první moderní slabikář v jazyce sango. SIRIRI 
pro žáky připravuje i další didaktické pomůcky – např. Živou abecedu, nástěnné didaktické kresby 
a písmenka, která jsou pro děti v českých prvních třídách samozřejmostí.  
 
Základní ideou vzdělávacího programu Škola hrou v SAR je zkvalitnění výuky ve středoafrických 
školách na prvním stupni základní školy, protože to je pro mnoho žáků jediný ale i nejvyšší stupeň 
dosaženého vzdělání.  
 
Středoafrická republika je jednou z nejchudších zemí světa. V žebříčku sledujícím index prosperity 
(www.prosperity.com), ve kterém se státy hodnotí nejen z hlediska ekonomiky, ale také z hlediska 
dostupnosti vzdělání, úrovně státní správy, bezpečnosti nebo osobní svobody, se SAR v roce 2015 
umístila na poslední ze 142 sledovaných zemí.  
 
SIRIRI je česká obecně prospěšná společnost, která pomáhá ve Středoafrické republice. Od svého 
vzniku v roce 2006 se tato nevládní, nenáboženská a nepolitická organizace zaměřuje na rozvoj 
vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. 
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