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TZ SIRIRI: Srdcařkou letošní ceny Via Bona se stala Ludmila Böhmová

Nadace Via letos opět udělovala ceny těm, kteří  pomáhají druhým. O vítězích rozhodovalo online
hlasování,  a  to  v  pěti  kategoriích.  Vítězkou  kategorie  Srdcař  se  stala  Ludmila  Böhmová,
spoluzakladatelka  organizace  SIRIRI  a  iniciátorka  vzdělávacího  programu  Škola  hrou  ve
Středoafrické republice (SAR). 

„Před dvanácti lety nás oslovili přátelé a společně s dalšími jsme založili organizaci SIRIRI, která pomáhá ve
Středoafrické republice. Nejsem žádný dobrodruh, přesto jsem se ve svých 56 letech do této země vydala, a
to po boku manžela, který ve městě Bozoum řídil stavbu střední školy. Jsem vystudovaná pedagožka a na
místě  mě  zvlášť  zajímal  stav  středoafrického  školství  v  souvislosti  s  vysokou  mírou  negramotnosti,
devastující chudoby a celkovým stavem země. O několik let později jsme již s přáteli pedagogy, s výtvarníky
a  grafiky  připravili  první  učebnici:  slabikář  v  jejich  rodném  jazyce  sango.  Ten  odstartoval  revoluci  ve
středoafrickém školství, kde dosud probíhalo vzdělávání jen v úřední francouzštině, které malé děti prostě
nerozumí,“ vysvětlovala během předávání ceny okolnosti vzniku vzdělávacího programu Škola hrou v SAR
Ludmila Böhmová, jehož vznik iniciovala.

Vzdělávací program Škola hrou vytvořila SIRIRI v roce 2015, je inspirován myšlenkami J. A. Komenského a 
vychází i z principů moderní pedagogiky. Má za cíl zkvalitnit vzdělávání na  prvním stupni středoafrických 
základních škol. Program je postaven na práci evropských odborníků, kteří na programu se SIRIRI 
spolupracují. Připravují dobrovolné školitele, kteří v SAR vedou kurzy, během nichž společně se 
středoafrickými lektory školí středoafrické učitele. Absolventi školení na závěr dostanou pro své třídy 
slabikáře v rodném jazyce sango. Součástí programu jsou také didaktické nástěnné kresby, které vznikají 
podle návrhů českých umělců Davida Böhma a Jiřího Franty a nahrazují chybějící učebnice. Učitelé, rodiče i 
žáci jsou z programu nadšeni. Kromě pozitivního přijetí má program už i měřitelné výsledky: při výuce ve 
francouzštině umí číst v SAR jen necelá polovina absolventů prvního stupně, zatímco ve třídách učitelů, kteří
učí podle programu Škola hrou, čte již na konci prvního ročníku 90 % dětí. 

„Děkuji všem, kdo mě v hlasování podpořili a kteří dnes ani nejsou v tomto sálu. Necítím se moc dobře, když
na mě míří tyto reflektory, ale vydržím to, protože je to chvíle, kdy je zaměřená pozornost ne tolik na mě, ale
na Středoafrickou republiku, kvůli které tu teď jsem,“ děkovala Ludmila Böhmová během předávání ceny a
nakonec dodala s prosbou: „Nezapomínejme na ty, kteří jsou zapomenuti.“
 
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 jako 148. ze 149 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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