
SIRIRI je nevládní organizace, která 
v SAR působí od roku 2006 v oblasti 
zdravotnictví, vzdělávání a zemědělství.  
Od roku 2006 v zemi investovala více  
než půl milionu EUR. 
www.siriri.org

„Pokud se do středoafrických škol nějaké učebnice 
dostanou, jsou to učebnice, které místním dětem 
popisují svět neznámý. Didaktické kresby ve třídách 
vycházejí přímo ze života v SAR. Během kurzů 
vzdělávacího programu Škola hrou se místní učitelé 
učí s kresbami interaktivně pracovat v rámci mnoha 
předmětů.“ 

Jan Korda
ředitel Smysluplné školy v Praze 8

„Dětem se nové kresby tak líbí, že samy přemlouvají 
své rodiče, aby je do školy posílali. Od realizace 
prvních kreseb se rapidně zvýšila školní docházka 
a děti do školy chodí s nadšením.“ 

Gildas Bissi
africký koordinátor programu Škola hrou  
a ředitel Základní školy Bakanja ve městě Bozoum

Sponzorujte
didaktickou
nástěnnou kresbu 
ve středoafrických
školách
Didaktické nástěnné kresby, které zdobí stěny tříd, 
nahrazují chybějící učebnice a učitel je může využít pro 
mnoho předmětů. Autory návrhů jsou čeští výtvarníci 
David Böhm a Jiří Franta, kteří pobývali ve Středoafrické 
republice (SAR). Některé kresby na místě přímo 
realizovali, ale hlavně nasbírali inspiraci z reálného  
života Středoafričanů, aby připravili další.
Témata didaktických kreseb: život na vesnici, život  
na tržišti, živly (oheň, voda, země, vzduch), hygiena,  
stavba domů, povolání, zemědělství atd.

Kresby ve Středoafrické republice realizují místní umělci, 
kteří pomocí „mřížkové metody“ návrhy přenesou na zeď.

Cena jedné didaktické kresby je 10 000 Kč.  
Ta zahrnuje náklady na koncept, materiál, přípravu 
a opravu zdi a samotné malování.

Co vám nabízíme? 

→  logo nebo jméno sponzora v pravém 
dolním rohu kresby

→  fotodokumentace konkrétní kresby 
a děkovný certifikát

→  seznam sponzorů/dárců bude publikován 
ve výroční zprávě a na webu www.siriri.org 

→  potvrzení o daru a další podmínky 
lze stanovit přímo ve smlouvě

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 
2017 umístila na 148. místě ze 149 sledovaných 
zemí. V oblasti vzdělávání je dokonce až na úplně 
posledním místě žebříčku. Pomozte nám to změnit!

Úřední jazyk v SAR je francouzština. Pouze 20 % 
obyvatel tento jazyk doopravdy ovládá. Děti se 
tak ve škole učí v jazyce, kterému nerozumí.
Na konci prvního stupně umí číst pouze 50 % 
žáků. Cesta z bludného kruhu vede přes změnu 
ve vzdělávání. SIRIRI v roce 2015 připravila 
program Škola hrou inspirovaný myšlenkami 
J. A. Komenského. Děti se ve škole nově učí 
v mateřském jazyce sango a na konci prvního 
ročníku umí až 90 % dětí číst a psát. SIRIRI ve 
spolupráci s pedagogickými odborníky připravila 
slabikář a čítanku v jazyce sango, didaktické 
pomůcky a nástěnné kresby.


