
 

Tisková zpráva, Praha, 14. 4. 2016

TZ SIRIRI: Bill Gates v každém z nás může pomoci Středoafričanům ke vzdělání 
 
V úterý 12. 4. proběhlo slavnostní zahájení programu Škola hrou ve Středoafrické republice (SAR) při příležitosti 
10 let od založení neziskové organizace SIRIRI. Program zahájil francouzský velvyslanec Jean-Pierre 
Asvazadourian v Buquoyském paláci v Praze. Záštitu nad akcí převzal předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka.  
 
“Výzvy, jimž čelí africké země, vyžadují mobilizaci všech partnerů podílejících se na rozvoji, tedy států, občanské 
společnosti i nestátních institucí jako je SIRIRI. Je žádoucí, aby se v budoucnu spolupráce mezi těmito aktéry 
rozšiřovala, neboť asociace mají jedno zásadní plus: působí v místě, co nejblíže k obyvatelům, a v oblasti rozvoje tak 
sehrávají nenahraditelnou roli. To, co SIRIRI dělá v oblasti boje proti negramotnosti a prostřednictvím svého programu 
Škola hrou v SAR, je toho skvělým příkladem.” uvedl slavnostní večer francouzský velvyslanec Jean-Pierre 
Asvazadourian. 
 
Základní ideou 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. Za programem stojí česká 
organizace SIRIRI, která v SAR působí už deset let a našla v zemi pevné partnery mezi misionáři Řádu bosých 
karmelitánů. 
 
V červnu a v září 2015 pracovníci SIRIRI ve středoafrickém provinčním městě Bozoum uspořádali pilotní interaktivní 
kurzy pro učitele ze základní školy. Cílem seminářů bylo inspirovat učitele ideou “smysluplného vzdělávání”, tedy aby ve 
vzdělávacím procesu posílily interakci mezi žákem a učitelem. Za několik dní se do středoafrického Bozoum vrátí, aby 
pilotní projekt s učiteli zhodnotili. Již na konci roku 2015, kdy pracovníci SIRIRI do SAR přivezli první slabikáře, se zvedla 
vlna zájmu ze strany provozovatelů tamních základních škol a ukázalo se, že o revoluční myšlenku změny vyučovacího 
jazyka v první třídě, je veliký zájem. 
 
Během večera vystoupil i jeden z přítomných misionářů Středoafričan Maurice Maikane: "Uvědomujeme si význam 
vzdělání a rozvoje našich dětí. Jako rodák z Bozoum mohu dobře posoudit, co je třeba dělat. A program pro školy ve 
Středoafrické republice je klíčový pro rozvoj intelektuální, duševní a duchovní. Jedině tak připravíme naše děti, aby 
dokázaly převzít odpovědnost za budoucnost společnosti."  
 
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 pilotního projektu vznikl i historicky první 
moderní slabikář v národním jazyce sango. Pracovníci SIRIRI navíc během pilotní fáze v září 2015 realizovali pro učitele 
ve středoafrickém městě Bozoum seminář, který pedagogy do nového interaktivního přístupu ke vzdělávání uvedl. 
 
“Italský misionář O. Aurelio naše loňské společné snění o prvním slabikáři v jazyce sango uzavřel slovy: Až se vrátíte do 
Evropy, vytvořte ten slabikář a pak najděte nějakého českého Billa Gatese, protože slabikářů bude potřeba vytisknout 
velice mnoho. Vždyť slabikář potřebuje každý malý školák,” vzpomínala iniciátorka programu Ludmila Böhmová na 
první z hovorů o vzdělávacím programu Škola hrou v SAR a o myšlence vytvoření slabikáře. A ve svém projevu dodala: 
“Českého Billa Gatese dál hledáme. A jak se tak po něm rozhlížíme, uvědomila jsem si, že v kontextu extrémně chudé 
Středoafrické republiky je vlastně tak trochu českým, francouzským nebo italským Billem Gatesem každý z nás, kdo 
jsme měli to náhodné štěstí narodit se právě v té bohaté části světa.” 
 
Tisk jednoho slabikáře stojí 70 Kč. Formát slabikáře je přizpůsobený tak, aby ho mohlo používat více dětí najednou. Pro 
jednu středoafrickou školu je potřeba asi 150 slabikářů. To je dostatečný počet až pro 450 žáků. Slabikář využijí nejen 
prvňáci, ale i žáci vyšších ročníků, protože se čtením a psaním bojují i starší děti a žádná podobná učebnice k dispozici 
není. Potřebná částka k vybavení jedné školy dostatečným počtem slabikářů je tedy 10 500 Kč. SIRIRI má zpracovanou 
tříletou strategii vzdělávacího programu na období 2016–2018. Celkový rozpočet je 4,5 milionu Kč, zahrnuje náklady na 
realizaci programu: výrobu a distribuci slabikářů, realizaci vzdělávacích kurzů a školení učitelů, didaktické pomůcky. 
 



“Dnes nejenom díky práci SIRIRI, ale zejména práci Francie a OSN se situaci v SAR podařilo více méně stabilizovat,” 
připomněl ve své řeči ředitel odboru států Afriky z Ministerstva zahraničních věcí ČR Ivan Jančárek. V roce 2014, kdy 
do úřadu nastupoval a kdy byla situace ve Středoafrické republice vyhrocená, se díky spolupráci s Francií podařilo 
předejít hrozící genocidě. “Česká republika nestojí stranou a je připravena nejen pomáhat v bezpečnostní oblasti, ale 
pak i v rámci rozvojové pomoci,“ pokračoval a ujistil přítomné, že SIRIRI má na Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
otevřené dveře. 
 
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. 
Partnery organizace jsou misionáři z Řádu bosých karmelitánů, kteří v SAR dlouhodobě žijí a pracují. SIRIRI pořádá 
vzdělávací a osvětové akce pro děti i dospělé, kterými se snaží upozornit českou veřejnost na situaci v SAR a význam 
rozvojové spolupráce.  
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