
Dary od jednotlivců,  
ale i Česká republika pomáhá

SIRIRI se snaží získávat finanční prostředky, 
aby mohla podporovat projekty v zemi. 
Většinu projektů garantují misionáři Řádu 
bosých karmelitánů, kteří v zemi žijí a pracují 
více než 40 let, tedy déle, než jakákoli tamní 
státní instituce. SIRIRI podporuje projekty 
v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zeměděl-
ství. Když je ale potřeba, dokáže SIRIRI díky 
dárcům téměř okamžitě zareagovat i formou 
humanitární pomocí. A kdo jsou ti dárci?

SIRIRI má pro svou činnost v SAR dva hlavní 
zdroje financí. Tím primárním jsou dárci 
jednotlivci – lidé, které činnost SIRIRI oslovila 
natolik, že se rozhodli pro jednorázový dar. 
Asi nejdůležitějším zdrojem financí je Klub 
přátel SIRIRI. Ten je tvořen lidmi, kteří se zaváží 
k dlouhodobé a pravidelné podpoře projektů 
SIRIRI. Výše příspěvků záleží na rozhodnutí 
každého. V Klubu přátel SIRIRI jsou kromě 
výdělečně činných dárců i studenti středních 
a vysokých škol, ale i lidé v důchodovém 
věku. Pravidelnost a dlouhodobost jejich 
podpory nám umožňuje, aby se mohla i SIRIRI 
zavázat k pravidelné a dlouhodobé podpoře 
některých projektů, které si tuto podporu 
žádají – například provoz školy nebo stipendia 
studentů. Právě díky Klubu přátel SIRIRI 
a ostatním jednotlivým dárcům se na projekty 
do Středoafrické republiky za 10 let poslalo 
téměř 11 mil. Kč!

Od roku 2013 se druhým významným 
přispěvatelem stalo Ministerstvo zahranič-
ních věcí ČR. Nejdříve podpořilo částkou 
2 mil. Kč obnovu výuky ve státních školách 
v regionu Ouham-Pendé. Od roku 2014 
se SIRIRI každoročně daří získávat dotaci 
ve výši 2 mil. Kč na projekt Santé. Díky němu 
mohou zdravotnická centra a ošetřovny 

poskytovat péči nejzranitelnějším skupinám 
obyvatel – těhotným ženám, sirotkům, 
vdovám a vdovcům, lidem nakaženým virem 
HIV/AIDS, lidem s fyzickým i psychickým po-
stižením a dalším potřebným. Tento projekt 
je v roce 2016 podpořen již potřetí a celková 
částka, kterou Ministerstvo zahraničních věcí 
ČR podpořilo činnost SIRIRI, se tak vyšplhala 
na 8 mil. Kč.
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SIRIRI znamená 
ve středoafrickém jazyce 
sango pokoj nebo mír. V České 
republice slovo SIRIRI 
představuje organizaci, 
která již 10 let pomáhá právě 
ve Středoafrické republice. 

speciál 2016

Dalším významným partnerem SIRIRI se 
stalo Velvyslanectví ČR v Abuji v Nigérii, 
do jehož správy region Středoafrické republiky 
teritoriálně spadá. Díky této finanční podpoře 
bylo možné realizovat menší lokální projekty 
za poslední čtyři roky v celkové výši 1,5 mil. Kč.

Pokud tedy sečteme peníze, které 
SIRIRI z různých zdrojů získala pro projekty 
ve Středoafrické republice, celková suma činí 
více než 20 mil. Kč. Ještě větší radost nám 
ale dělá zástup lidí, kterým Středoafrická 
republika není lhostejná a pomáhají nám 
pomáhat. Děkujeme i vám! Věříme, že vaše 
podpora bude trvat, my se totiž na dalších 
10 let těšíme!

 � Vojtěch Bílý, Terezie Imlaufová

Asi nejdůležitějším 
zdrojem financí je Klub 
přátel SIRIRI. Pravidelnost 
jejich podpory nám 
umožňuje zavázat se 
k dlouhodobé podpoře 
některých projektů.

Dětský stacionář pro sirotky byl před 10 lety prvním projektem, který SIRIRI podpořila. 
Na fotografii děti při slavnosti závěru školního roku
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SIRIRI ve většině případů 
podporuje projekty misionářů 
Řádu bosých karmelitánů. Jsme 
vděční za to, že práci, kterou 
my v Africe dělat nemůžeme, 
odvádějí naši partneři. Naše 
hlavní činnost tedy zůstává 
v České republice a spočívá 
ve dvou oblastech – shánění 
financí a osvětě.

 
Tyto činnosti jsou již 10 let zakotveny 
v zakládací smlouvě organizace. V oblasti 
osvěty se SIRIRI snaží hledat neobjevené 
cesty a s lidmi tak mluvit o neobjevené zemi – 
Středoafrické republice, a o významu pomoci 
lidem žijícím v ní. 

co SIRIRI dělá?

Rostlinky ve školách  
alias Afrikány pro Afriku

Od roku 2010 se dobrovolníci SIRIRI vždy 
na jaře vydají do základních škol, kde si 
s dětmi povídají o Středoafrické republice, 
ale také s nimi sejí semínka afrikánů a jiných 
rostlin. Děti se o sazenice starají do konce 
školního roku, kdy je během příležitostí, které 
školy nabízí, prodávají. Získané peníze pak 
pošlou na projekty SIRIRI.

Přednášky, povídání  
a besedy

Středoafrickou republiku mnoho lidí nezná 
a snad každý ze SIRIRI se setkal s udiveným 
dotazem, kdeže tato země leží a jak se jmeno-
vala dřív. Nejen proto všichni, kteří za SIRIRI 
Středoafrickou republiku navštívili nebo zde 
strávili delší dobu, pořádají povídání o této 
zemi a o činnosti SIRIRI. Zájem o tato povídání 
přichází nejen ze škol, ale i z farností nebo 
obcí v celé České republice od Karlových Varů 
po Bruntál. A kolik jich bylo? To už asi nikdo 
nespočítá…

Další prezentace  
a akce SIRIRI

SIRIRI dále pořádá výstavy fotografií ze SAR, 
benefiční běhy, aukce uměleckých děl. Dobro-
volníci SIRIRI také každým rokem využívají 
pozvání na různé akce a objíždějí republiku 
se stánkem benefičního obchodu Ruku v ruce 
a mnoha afrických výrobků.

SIRIRI pracuje v České republice
Benefiční obchod  
Ruku v ruce 

www.siriri.org/rukuvruce

Dopřej sobě & pomoz druhým. Vzájemnost je 
hlavní myšlenka projektu Ruku v ruce. V roce 
2007 SIRIRI poprvé ve spolupráci s uměleckou 
dvojicí David Böhm a Jiří Franta připravila 
kolekci triček, z jejichž prodeje vždy polovina 
ceny míří na projekty SIRIRI v SAR. K tričkům 
se brzy přidaly oblíbené plátěné tašky. 
Od prvního trička do jara 2016 se prodalo 
celkem 9 087 triček a tašek! Na léto 2016 
navíc chystáme novinku…

Zažij svět

www.zazijsvet.cz

Projekt globálního rozvojového vzdělávání 
přináší rozvojová témata do aktivit volnočaso-
vých oddílů a kroužků. Nabízí 7 víkendových 
programů pro oddíly zpracované do metodiky 
pro jejich vedoucí. Zabývá se tématy jako: 
chudoba a nerovnost, podvýživa a hlad, vzdě-
lání a přístup ke vzdělání, zdraví a nemoci, 
nedostatek nezávadné vody, životní prostředí 
nebo konflikty a násilí. Tento program 
vznik v letech 2014 a 2015, na jeho tvorbě 
spolupracovaly kromě odborníků i členů SIRIRI 
i desítky volnočasových oddílů.

Development coffee

V roce 2011 SIRIRI připravila platformu pro 
neformální setkávání lidí kolem rozvojové 
spolupráce a lidí působících v environmen-
tální a sociální oblasti. Sdílet zkušenosti 
je mimořádně potřebné a přitom snadné 
a Development coffe k tomu vytváří prostor. 
V současné době projekt využívá partici-
pativní metody. Projekt se těší velké oblibě 
a nadále funguje nezávisle na SIRIRI.

V úvodu článku píšeme o tom, že hlavní 
činnost SIRIRI je v České republice a do SAR 
posíláme hlavně peníze. V následujícím 
článku se dozvíte, že už pár měsíců toto není 
tak docela pravda a SIRIRI se po deseti letech 
vydává novým směrem.

 � Terezie Imlaufová

Běžci se chystají ke startu benefičního běhu 
Praha–Bozoum

Jeden ze zakladatelů SIRIRI MUDr. Marcel Drlík 
na přednášce ve Žďáru nad Sázavou

Prodejní stánek Ruku v ruce na akci 
břevnovských skautů Na světě nejsme sami

Děti ze ZŠ v Třebotově se starají o rostlinky
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Ve školním roce 2015/2016 zahájili 
středoafričtí učitelé s podporou školitelů ze 
SIRIRI experiment. Výuka začala nově v rámci 
pilotního projektu Škola hrou v Bozoum 
ve třech prvních třídách pouze v jazyce sango. 
Učitelé měli nejdřív k dispozici jen jedinou 
pomůcku – Živou abecedu. Ukázalo se, že 
pokud učitelé používají při výuce národní 
jazyk sango a ne pouze úřední francouzštinu, 
děti postupují ve čtení písmen a slabik velmi 
rychle. Bylo nutné učitelům poskytnout další 
didaktický materiál, proto narychlo v ČR 
v období 5 týdnů vznikl testovací prototyp 
slabikáře v sangu, který učitelé v Bozoum 
dostali už v prosinci 2015.

Standardní slabikář v evropě vytváří tým 
odborníků složený z pedagogů a výtvarníků 
až dva roky. Na vytvoření slabikáře v sangu 
jsme měli velmi krátkou dobu. Vycházeli 
jsme ze tří zdrojů – z textů od středoafrických 
učitelů, z fotografií prostředí, které je dětem 
důvěrně známé a z obrázků Živé abecedy 
od středoafrického výtvarníka. Tento slabikář 
slouží v pilotním školním roce 2015/2016 jako 
prototyp. V dubnu 2016 dojde k revizi textů 
na základě zpětné vazby od středoafrických 

SIRIRI v novém
aneb slabikář pro každého 
Středoafričánka

učitelů a během května/června proběhne 
profesionální výtvarné a grafické dopracování 
doplněného slabikáře „ABc v sangu“. 
Mezitím přichází odezva z řady dalších 
škol, které o vzdělávací kurzy i o slabikář 
projevují zájem. Proto SIRIRI v roce 2016 
zahajuje tříletou strategii a vyhlašuje v duchu 

Po deseti letech činnosti se SIRIRI dostala do fáze, kdy může 
pomáhat ve Středoafrické republice kromě stávající podpory 
realizovaných projektů, které spravují misionáři, ještě novou formou. 
Ukázalo se, že můžeme nabízet víc, díky kvalifikovaným znalostem 
prostředí, dlouhodobě vytvářeným osobním kontaktům v SAR a díky 
velkorysosti odborníků a institucí v ČR. Naše pozornost se zaměřila 
v letošním roce zejména na téma vzdělávání. 

pedagogiky Jana ámose Komenského 
vzdělávací program Škola hrou ve Středoaf-
rické republice. Program má tři základní části: 
týdenní interaktivní vzdělávací kurz pro učitele 
s využitím „na míru“ zpracované příručky 
Manuál pěti pedagogických principů, nově 
vytvořený slabikář ABc v sangu, který splňuje 
kritéria učebnice 21. století a návrhy didak-
tických nástěnných kreseb, které nahrazují 
další chybějící učebnice a umožňují dětem 
vzdělávat se v esteticky podnětném prostředí. 
Program bude nabídnut vytipovaným školám.

Když jsme na jaře 2015 v Bozoum diskuzovali 
se zřizovatem pilotní školy o vizi nového 
slabikáře v sangu, naléhavě nás prosil: „Až se 
vrátíte domů, vytvořte ten slabikář a najděte 
nějakého českého Billa Gatese, abyste těch sla-
bikářů mohli nechat vytisknout opravdu veliké 
množství. Slabikář potřebuje mít každý malý 
středoafrický školák.“ Druhá prosba zazněla 
od učitelů, kteří se s námi loučili po týdenním 
interaktivním vzdělávacím kurzu. „Prosíme 
vás, až se vrátíte domů, nezapomeňte na nás!“ 

Vzbudili jsme v SAR naděje a očekávání a to 
je velký závazek. Ty dvě prosby jsou pro nás 
obrovským motorem k dalšímu úsilí na pod-
poru středoafrických školáků a jejich učitelů. 

Pojďte s námi do toho!

Další podrobnosti k tomu, jak program 
můžete podpořit, jsou na   www.siriri.org 

 � Ludmila Böhmová

Index prosperity za rok 2015
(142 sledovaných zemí)

ČR

26ekonomika:

26zdraví:

26celkové pořadí:

13vzdělávání:

SAR

133
ekonomika:

142zdraví:

142celkové pořadí:

142vzdělávání:

Žáci první třídy škola 
Bakanja v Bozoum,  
kteří mají poprvé v ruce 
slabikář ve své rodné řeči
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AnKEtA

V čem je podle vás SIRIRI jedinečná?

facebook.com/siririops

twitter.com/siririops

www.siriri.org

Fanděte nám na Facebooku

Sledujte nás na Twitteru

Čtěte o nás na webu

  Staňte se členem Klubu přátel SIRIRI 
a přispívejte nám pravidelně   
www.siriri.org/klub-pratel

  Jednorázovým příspěvkem 
na transparentní účet  666646/5500

  Zprávou DMS ve tvaru  DMS SIRIRI 
na telefonní číslo  87 777

  Koupí výrobku na webu  rukuvruce.siriri.org

Podpořte naše projekty

SIRIRI není jen 
 jedinečná nebo jen výjimečná, ona je jedinečná 

i výjimečná! Jedinečná prostě je, i když víme, že pokory není nikdy 
dost… Je jedinečná tím, že (jedineční) muži a ženy dobré vůle – každý 
se vydává podle svých možností a obdarování – reagují na těžkosti 
a utrpení, se kterými zápasí jiní (jedineční) muži a ženy v úsilí 

najít z bídy a mizérie cestu ven. „Diki“ SIRIRI!

 
Mohu dosvědčit, že se mi se SIRIRI 

spolupracuje velmi dobře. Oceňuji profesionalitu 
dobrovolníků pracujících pro SIRIRI, stejně jako trans-
parentnost jejich aktivit nebo velmi konkrétní, potřebné 
a originální projekty, které financují. A také obdivuji jejich 

lásku a starost o rozvoj Středoafrické republiky a jejích obyvatel, 
malých i velkých. Toto je nyní, v době tak vypjaté v historii 
našeho státu, obzvláště důležité a nezbytné: zdá se, že válka 
konečně skončila a vše je zapotřebí nikoli rekonstruovat, 

ale postavit zcela od základů. Dlouhý život SIRIRI 
a nzoni matanga na i kwe (veselou oslavu 

vám všem)!

SIRIRI 
je jedinečná ve schopnosti 

oslovit svým posláním. Během 
deseti let dokázala nadchnout spoustu 
lidí, kteří ji dali svůj čas, nápady nebo 

volné prostředky a vrátila jim hřejivý pocit 
jejich smysluplného a účelného využití. 

Vytvořila a vychovala tím komunitu lidí, kteří 
jí dle svých možností podporují a fandí a šíří 
důležitý pocit, že to jde. Že dělat správné 
a prospěšné věci dává smysl. Že darování 
naplňuje dárce i obdarovaného. A že 

náš svět nekončí za prahem 
našeho příbytku.

SIRIRI 
je pro mě jedinečná 

ze dvou důvodů: Jednak 
ji založila a deset let tělem 
i duší pro ni dýchá má přítel-
kyně z mládí Lída Bohmová, 
jednak vnímám jako jedinečné 

pro tuto o.p.s. napojení 
a spolupráci s karmelitánským 
řádem, který dává hlubší 
rozměr této charitativní 

činnosti.

SIRIRI 
je zajímavá organizace tím, 

že je malá, svižná – reaguje rychle 
a učinně jak je potřeba, není zatížená by-
rokracií, neživí armádu uředníků, takže její 
pomoc je velmi efektivní. Jedinečnost SIRIRI 
je i v tom, že se snaží pomáhat i jinak než 
jen penězi – v oblasti školství se podílela 

na vzniku slabikáře v domorodém 
jazyku sango.

SIRIRI 
je jedinečná tím, 

že její činnost zajišťují 
nadšení dobrovolníci, 

kterým není lhostejné, co 
se děje v chudé části světa, 
a v tomto modu „vydržela“ 
pracovat celých 10 let 
s minimálními provoz-

ními náklady...

Ve světě, 
kde často máme pocit, že 

neovlivníme nic, je pro mě SIRIRI 
povzbuzením. SIRIRI spojuje. Ukazuje, 
že mohu měnit situaci těch, kdo potře-
bují pomoci. A jak jde čas, uvědomuji 

si, že ta pomoc může měnit 
i mě samotného.

SIRIRI 
je pro mne unikátní svojí 
přehledností a transparent-

ností. Také i snahou nepomáhat 
jen krátkodobě, ale podílet se 
na udržitelném rozvoji SAR.

SIRIRI 
má jasný cíl – pod-
pora rozvoje školství, 
zdravotnictví a země-
dělství v SAR. V SIRIRI 
pracuje sehraný tým 
poctivých dobrovol-
níků a úžasných 

dárců.

Těch 
důvodů by 

se dalo určitě říct 
mnoho. SIRIRI je ale 

jedinečná především tím, že 
se v rámci pracovního týmu 
potkává spousta kvalitních 
a zajímavých lidí, kteří jsou 
díky svému zapálení schopni 
vytvářet velká díla a po-
dávat neuvěřitelné 

výkony.

Aurelio Gazzera,  
italský misionář působící 

ve středoafrickém městě Bozoum

tomáš Komm,  
bývalý dlouholetý dobrovolník 

a člen SIRIRI

Martina Hošková,  
bývalá členka správní rady SIRIRI

Vojta Bílý,  
dlouhodobý dobrovolník, 
v současnosti ředitel SIRIRI

Karol Böhm,  
jeden ze šesti zakladatelů  

SIRIRI

Pavel Fischer,  
bývalý diplomat,  

jeden z patronů SIRIRI,  
v současnosti člen  
správní rady SIRIRI

Štěpán Vaško,  
dobrovolník SIRIRI

Václava Bratinková,  
dlouhodobá dobrovolnice,  
členka správní rady SIRIRI

Federico trinchero,  
italský misionář působící ve středoafrickém 

hlavním městě Bangui

Pavel Škopek,  
dlouholetý dobrovolník,  

předseda správní rady SIRIRI

http://www.siriri.org
http://www.facebook.com/siririops
mailto:siriri%40siriri.org?subject=Vzkaz%20pro%20SIRIRI
http://www.grafickadilna.cz
http://facebook.com/siririops
http://twitter.com/siririops
http://www.siriri.org
http://www.siriri.org/klub-pratel
http://rukuvruce.siriri.org

