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Pomáháme
Středoafričanům
postavit se
na vlastní nohy

Inzertní příloha Katolického týdeníku 47/2018

Milí čtenáři
Katolického týdeníku,
přesně před deseti lety jsem se
nacházela ve středoafrickém
městě Bozoum, o kterém vám tak
často píšeme a kde organizace
Siriri podporuje řadu projektů.
Po maturitě jsem se rozhodla
na 10 měsíců odjet jako dobrovolník Siriri do Středoafrické republiky (SAR), a využít tak své
nadšení, čas a do té doby získanou kvalifikaci, abych byla prospěšná a získala nové zkušenosti. V SAR jsem se ze dne na den
stala učitelkou zeměpisu šesté
a sedmé třídy a vychovatelkou
v denním stacionáři pro sirotky.
Ten rok pro mě byl velmi důležitý nejen v osobním životě.
Od svého návratu jsem součástí
týmu Siriri a v různých pozicích
jsem se pokoušela uplatnit to, co
jsem díky deseti měsíců v SAR zažila. Na konci svého pobytu jsem
se tehdy setkala se dvěma studenty medicíny, Cédricem a Richardem – ty od té doby Siriri
podporovala ve studiu. Ukázalo
se, že tato forma pomoci vysokoškolským studentům má velký význam, a rok po roce podporujeme další studenty.
Před několika dny se mi do
ruky dostaly žádosti od dalších
vysokoškoláků a já podle jmen
hned poznala, že se jedná o mé
bývalé žáky, kterým jsem před
mnoha lety vysvětlovala, co je to
oceán a proč se indiánům říká indiáni...
Bylo to pro mě velmi symbolické ujištění, že naše pomoc má
smysl. Že to malé semínko poznání, které jsem jim mohla pomoci před lety možná trochu naivně zasadit, má smysl. Že díky
naší malé, ale dlouhodobé podpoře jim pomáháme postavit se
na vlastní nohy.
V poslední době narážíme
z mnoha stran na nezájem o tuto
zapomenutou zemi. Každoroční
odezva od vás, čtenářů Katolického týdeníku, je pro nás velkou
podporou, a to zejména finanční,
protože bez té
to prostě nejde. Děkujeme!
TEREZIE
IMLAUFOVÁ,
ředitelka
Siriri o.p.s.

20. – 26. listopadu 2018

Pomáhat na místě? Siriri to umí

Tyto kartičky s čísly pro středoafrické žáky vyrobily české děti v rámci výtvarného kroužku.

Migrace je tématem,
které už několik let hýbe
celou evropskou společností a působí velké
debaty i uvnitř církve.
Ani synoda o mládeži v Římě se nevyhnula této otázce. Závěrečný dokument připomíná čtyři slovesa, která
v tomto kontextu používá papež: přijímat, chránit, podporovat a integrovat. Ale přidává, že je též třeba „zaručit
právo zůstat ve své zemi pro lidi, kteří nechtějí migrovat, ale jsou k tomu
nucení, a podporovat křesťanské komunity, jejichž existence je ohrožená
migracemi“.

Zatímco první záměr rozděluje mínění, ten druhý je jednomyslně přijímán. Často padá názor „jsem pro
pomoc, ale na místě“. Může to občas vypadat jako alibismus, ale opravdu existují organizace, které pomoc
na místě umějí zprostředkovat a poskytnout. Jestliže se místní lidé budou
schopni doma uživit a uplatnit, nebudou hledat řešení v migraci.
Jednou z takových organizací je Siriri. Siriri znám od jejího založení v roce
2006. V bližším kontaktu jsem s nimi
od roku 2016, kdy jsme se rozhodli postní sbírku v naší farnosti věnovat na slabikáře v sangu pro projekt
„Škola hrou“. Od té doby sleduji aktivity Siriri a mohl jsem se přesvědčit
o kvalitě jejich odborné práce v jedné z nejchudších zemí světa, zmítané

občanskou válkou. Různé ceny, které projekty Siriri nebo jejich iniciátoři
dostali, potvrzují moje přesvědčení, že
jde o dobré dílo, které by křesťané a lidé dobré vůle měli podpořit.
V Siriri potřebují odborníky a dobrovolníky, aby udrželi a rozšířili své
projekty, ale ne všichni mohou pomáhat takto. Co je asi nejvíc potřeba a co
je v dosahu všech, je finanční podpora.
Farnosti mohou věnovat Siriri jednu
sbírku (nebo část Tříkrálové sbírky).
A každý může darovat jednorázově nebo pravidelně určitou částku ze
svých příjmů. Suma, která je pro nás
v Evropě malá, může pro jednu osobu
ve Středoafrické republice znamenat
životně důležitou změnu.
P. ALAIN CLEYSSAC,
Komunita Chemin Neuf, Tuchoměřice
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Co je Škola hrou ve Středoafrické republice?

Učitelé v SAR – aktivní hráči změny

SAR, země ve středu
afrického kontinentu, je
jedna z nejchudších zemí
světa, která navíc trpí
dlouhodobou politickou
nestabilitou. Pokud se
má dostat na jinou cestu
a proměnit se v samostatný a stabilní stát,
potřebuje vzdělané lidi.

Heslo „pomáhat Středoafričanům stavět se na
vlastní nohy“ je výzvou.
A to také pro ty, kdo v roce 2015 iniciovali vznik
programu „Škola hrou“.

Formát slabikáře je vymyšlený tak, aby v jedné lavici posloužil až třem dětem.

Vzdělání ale není možné bez schopných učitelů. Důležité jsou i vhodné
učební pomůcky. Toho se v SAR zásadně nedostává.
Proto Siriri vytvořila program „Škola hrou v SAR“, jež je všestranným „řešením na klíč“ pro středoafrické učite-

le. Program spojuje využití moderních
pedagogických metod s profesní přípravou a tiskem a distribucí didaktických pomůcek v národním jazyce sango.
Kvalitní a srozumitelné učebnice
i metodiku pro učitele připravil ex-

Od roku 2015 se podařilo:

pertní tým složený z českých pedagogů. Na přípravě spolupracovali i středoafričtí učitelé. Máme tak jistotu, že
program odpovídá potřebám středoafrických učitelů, má vysoký standard
pedagogiky 21. století a je v jazyce, jemuž místní obyvatelé rozumějí.

– uspořádat 6 školení ve 3 středoafrických městech
– vyškolit 688 učitelů z asi 100 škol
– dosud tak ovlivnit výuku 60 000
středoafrických žáků
– v rámci programu navštívilo SAR
téměř 30 evropských dobrovolných školitelů
– prvních 27 středoafrických školitelů se chápe iniciativy a školí po
boku školitelů z Evropy
– byly vyrobeny a do SAR dopraveny pomůcky, které jsou součástí programu: 10 250 slabikářů v sangu, 2000 sad písmenek,
1000 manuálů, 750 čítanek, 600
sad číslovek a podařilo se zrealizovat 50 didaktických nástěnných kreseb
– To vše je financováno z 80 % individuálními dárci.

Když najdeš med, podělíš se s kamarády
ANDRÉ BIRO žije ve
městě Bouaru se ženou,
čtyřmi syny a pěti dcerami. Jako jednomu ze
středoafrických učitelů,
který sám pomáhá ve
spolupráci se Siriri školit své kolegy, jsme mu
položili několik otázek.
Bydlíte v Bouaru.
Narodil jste se zde?
Bydlím tu od roku 1956, ale má matka pochází z Vietnamu a můj otec ze
Středoafrické republiky (SAR). Přivezl mě sem, když jsem byl malý, byly mi 3 měsíce. Bohužel jsem o otce
přišel v roce 2010. Matku jsem nepoznal, nevím, kdo to je. Můj otec
mi nechtěl říct její jméno, protože se bál, že bych se za ní mohl vrátit nebo ji hledat. Do své smrti mi je
neřekl.
Litujete toho?
Ano, bylo mi to líto a pořád je. Není
dobré celý život nevědět, kdo je vaše matka. Nebyl jsem z toho šťastný, a když můj otec ještě žil, trochu
jsme se kvůli tomu hádali. Ale respektoval jsem jeho rozhodnutí, protože on se o mě staral od doby, kdy
jsem byl dítě, až skoro do teď. Pro
muže není jednoduché vychovávat
dítě.

jdu za svou ženou a dětmi, abych
jim pomohl při polní práci. Nemívám mnoho odpočinku. O víkendu
ano, ale jindy je potřeba pracovat pro
rodinu.
Jaká je nyní v SAR bezpečnostní
situace?
Celý africký kontinent, co se týče
bezpečnosti, nefunguje. I u nás jsou
ozbrojené skupiny, které okupují většinu středoafrického území. A místní
žijí ve strachu, protože nemůžou jít
na pole, tak jak chtějí, jako tomu bylo dřív. Nemůžeme jít lovit nebo něco
sklízet. Dřív jsme sbírali housenky nebo houby, šli jsme lovit a rybařit, kdy
jsme chtěli, beze strachu. Ale teď se
bojíme, že potkáme ozbrojence, kteří
by nám ublížili. Strach a nejistota nám
brání v naší běžné činnosti.
Učitel André Biro doma se svou rodinou.
Co jste vystudoval?
Strávil jsem skoro celý život tady
v Bouaru. Začal jsem tu mateřskou
školou a pokračoval do zdejší Katolické školy svatého Josefa, kde dnes probíhá i naše školení „Škola hrou“. Za
mých časů to byla také misionářská
škola, ale v roce 1962 ji zkonfiskovala vláda. Až v roce 2001 ji církev získala zpět. Zde jsem vystudoval gymnázium až do 13. třídy. Nedostal jsem
maturitu, protože nebyl nikdo, kdo by
mé další studium podporoval. Pokusil jsem se o to jednou, ale nakonec
jsem to vzdal. A po střední škole jsem
podal žádost školskému úřadu, který
mi umožnil, abych od roku 1983 mohl učit 35 let.

Jak vypadá váš běžný den?
Obvykle ho trávím se svou rodinou.
Společně snídáme, obědváme a večer, když máme co zakousnout, tak si
dáme také něco před spaním. Všechno jídlo získáváme na poli, třeba listy manioku. Maniok je v SAR základní potravinou. A sem tam máme
antilopu, pokud máme trochu peněz. Ale takovéhle lepší jídlo vyjde
draho a my si to nemůžeme často
dovolit.
Takže během dne pracujete
také na poli?
Ano. Než jsem se stal učitelem, pracoval jsem na poli, a i teď jako učitel, když se vrátím v poledne domů,

Musel jste změnit nějaké
své zvyklosti?
Ano, kvůli bezpečnosti. Změnili jsme
zvyky v našem každodenním životě,
protože teď nemůžeme získat lepší potraviny, nemůžeme se věnovat
svým povinnostem a přinášet domů
jídlo každý den, nemáme dost peněz
na léčbu, nemůžeme zaplatit školné
pro naše děti… Ty nepokoje se pletou
do života každé rodině. Ne jen mojí,
ale každé rodině v SAR.
V jakých třídách učíte?
Učil jsem skoro ve všech třídách od CI
do CM2 (1.–6. třída, pozn. red.). Tento rok jsem učil ve třídě CP – „cours
préparatoire“ (přípravný kurz), tedy
ve druhé třídě.
Pokračování na str. 10

Pravidelná evaluace přímo ve středoafrických třídách je jeho neoddělitelnou součástí. Letos na jaře odletěla
dvojice zástupců Siriri již potřetí nahlédnout do tříd. Za měsíc navštívili
na 40 středoafrických škol.
„Strávili jsme mnoho hodin ve třídách ve městech i v buši a cestovali
po krkolomných cestách v doprovodu misionářů stovky kilometrů. Sledovali jsme práci učitelů, z nichž mnozí
absolvovali školení o nové metodice
již několikrát. Zajímalo nás, jak pracují s pomůckami, které jim poskytujeme,“ popisuje iniciátorka „Školy hrou
v SAR“ a spoluzakladatelka Siriri Ludmila Böhmová (na snímku).
„Po návratu do ČR pak s kolegy pedagogy analyzujeme tyto poznatky,
diskutujeme o záznamech z hospitací a o rozhovorech s učiteli, hledáme
inspiraci z videí a fotografií z evaluací. Pak se posuzuje, co si učitelé dobře
osvojili, a co se jim nedaří,“ doplňuje

nomicky závislá početná rodina, ale
nelze žádat totéž.
Při evaluační cestě v lednu 2019
chce Siriri začít diskusi s místními učiteli o jejich zapojení do přípravy materiálů k nové metodice. Zvlášť by uvítali
odbornou pomoc při výuce matematiky na prvním stupni. Čeští pedagogové jsou připraveni ke konzultacím.
To je však logisticky velice náročné,
protojediným spojením je internet na
bozoumské misii – pokud zrovna funguje...

Cíl: vzdělaní občané
Součástí programu je každoroční nahlédnutí do tříd mezi malé školáky.
Böhmová. „Důležité bylo letos na jaře vytipovat nejšikovnější učitele, které jsme zařadili do týmu k evropským
školitelům, když se v srpnu ve městech Bozoum a Bouar školilo celkem
250 pedagogů.“
Experimentem dalšího ročníku
je zaměřit se na šikovné středoafrické školitele, kterým se postupně budou předávat větší kompetence.
Výhledově by měli začít školit své
kolegy už jen s minimální podporou.
Vybraní středoafričtí školitelé už školení sami čtyřikrát absolvovali, praktikují novou metodiku ve svých třídách
a mají zkušenost jako spoluškolitelé
evropských dobrovolníků. Pokračová-

ním budou metodická výuková videa,
připravená v České republice a předaná k samostudiu Středoafričanům.
Ludmila Böhmová, která SAR opět
navštíví na jaře 2019, dodává: „Stále však usilovně sháníme finance. Ty
dosud směřovaly především na tisk
slabikářů v sangu, výrobu pomůcek
a letenky pro evropské školitele-dobrovolníky. Časem budeme evropských
školitelů vysílat méně a především hledat peníze na spravedlivé odměny pro
kvalitní místní školitele.“
Evropský dobrovolník si totiž může
dovolit bez nároku na honorář jet na
dva týdny pracovat do Afriky. Od afrických učitelů, na nichž je často eko-

„Rádi bychom v ČR zajistili i vytištění a dopravu metodických materiálů, protože v SAR žádné tiskárny
neexistují. O všech krocích průběžně
informujeme ministerstvo školství
v SAR, to ale bohužel funguje byrokratickým tempem a stylem typickým pro
rozvojové země,“ popisuje Böhmová .
Prosazování „Školy hrou v SAR“
omezují těžké podmínky a neustálé hledání kompromisů. Program
získává veřejná ocenění, ta se však
stále nedaří proměnit ve významnější
finanční podporu, aby program nestál
jen na dobrovolnících a drobných dárcích a bylo by jej možné rozvíjet o další učebnice a do více škol. Afrika může prosperovat – ale potřebuje k tomu
vzdělané, tvořivě a kriticky přemýšlejíTEREZIE IMLAUFOVÁ
cí občany.

Když najdeš med, podělíš se s kamarády
Dokončení ze str. 11
U nás ve škole sv. Josefa jsme ze začátku měli ve třídě 50 žáků, ale pak
se paní ředitelka rozhodla zapsat do
každé třídy alespoň 60 žáků, aby tak
získala trochu více peněz a učitelé byli spokojení.
Není těžké učit 60 žáků najednou?
Je to hodně těžké, ale nemůžeme nic
dělat. Chceme vyjít vstříc i rodičům,
protože v SAR není dost škol, chybí
budovy,. Například k nám do školy se
snaží mnoho rodičů zapsat své děti,
ale není pro ně už místo.
Jak probíhá v SAR školní rok?
Začíná v polovině září. Máme i prázdniny a dodržujeme státní svátky: jelikož jsme sekulární země, respektujeme jak svátky náboženské, tak
svátky národní a mezitím jsou malé prázdniny. Evaluace a ohodnocení probíhají vždy po jedné tzv. sekvenci: hodnotíme děti po 6 týdnech,
což dělá zhruba šest evaluací za jeden školní rok. Poslední evaluace
jsou závěrečné zkoušky, jedny z těch
důležitějších.

Jak jste se stal školitelem Siriri?
Dostal jsem se mezi školitele, protože
tehdejší ředitel Siriri Fabrice viděl, že
se o školení hodně zajímám. Účastnil
jsem se jako frekventant školení v Bozoum, minulý rok v srpnu. A teď můžu jeho obsah předat svým kolegům
pedagogům na venkovských a katolických školách. To mě těší.
Co pro vás školení znamenalo?
Od začátku mě to hodně zajímalo, byl
to pro mě objev. Sdělil jsem to pak
naší ředitelce a dalším kolegům a nakonec ještě ten rok jsme začali „Školu hrou“ aplikovat v naší škole. A přinesla ovoce – skvělé výsledky dětí na
konci školního roku. Takže za mě je to
dobrá věc.
A za ostatní?
Podle našich českých a francouzských
přátel je to dobrá věc, protože jde
o úroveň vzdělání dětí v SAR. Víme,
že je hodně nízká. Různé trable, které se zde dějí, ovlivnily vyučování dětí, studium každého z nás, a obecná
úroveň vzdělání tak klesla velice nízko. Náš ministr řekl, že klesla o 25 %!
Takže když v rámci „Školy hrou“ mlu-

víme o výuce v sangu, našem rodném
jazyce, a o hravém vyučování, slibuje
to vzestup schopností našich dětí ve
čtení, psaní a počítání. A kromě toho
už jsme viděli první dobré výsledky.
Rád bych, aby se tento program rozšířil do celé země a vláda pomohla Siriri
prosperovat a rozrůstat se.
Používáte tedy metodu „Škola hrou“ během svých hodin?
Zajisté. Když se jako pedagogové něco naučíme, je to pro výuku – abychom to předali dětem. Žáky metoda
láká chodit do školy každý den. Když
si dítě hraje, tak je šťastné. Dítě, které si nehraje, je smutné. Myslí na to,
co se děje doma, na hlad a najednou
onemocní. Ale když si hraje s ostatními, je spokojené, a někdy se i zapomene najíst.
Na konci tohoto školního roku byla
úspěšnost žáků 100%. Předtím muselo vždy alespoň 7 či 10 dětí opakovat
ročník. To dokazuje, že výuka v sangu
je dobrá metoda, která pomůže dětem dělat pokroky, porozumět tomu,
co je učíme, a převést to do praxe. Při
evaluaci na konci školního roku pak
žák získá dobrou známku a postou-

pí do další třídy, což je skvělá věc pro
něj, pro jeho rodiče i pro celý národ.
Obecně se totiž úroveň vzdělání začne
zvedat, ne klesat.
Jste rád, že se našlo tolik učitelů,
kteří se chtějí školení zúčastnit?
Určitě. Když jdeš na lov a najdeš med,
tak musíš zavolat své kamarády a podělit se s nimi – protože je sladký a oni
by měli také ochutnat. To je naučí lovit
stejně, jako lovíš ty: také budou chodit
sbírat plody. To je zvyk všech Afričanů.
Když máš dobrou věc, je potřeba se
podělit s ostatními. Dává nám to pocit vděčnosti.
Jsou už středoafričtí školitelé připraveni školit své kolegy sami?
Zatím ne, ale během několika let budou. Toto je jen začátek a je potřeba,
aby si školitelé osvojili spoustu věcí,
než na to budou sami. Chcete-li býti
nezávislí, musíte se nejprve vše dostatečně naučit. Musíte být soběstační.
Takže zatím ještě potřebujeme školitele ze zahraničí, jako jste například
vy.
BARBORA FISCHEROVÁ,
přeložila JULIE MAREŠOVÁ
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Ve dvanácti letech mi zabili tátu

Rozhodující je dát lidem důvěru

Jmenuji se Luther
Yapelendji, narodil jsem se 1. února
1994 v Bozoum.

NICOLAS DELORME má
z vlastní rodiny evropské
i africké kulturní pozadí.
Letos se jako dobrovolný
školitel podílel na práci
se středoafrickými učiteli.
Jaké jsou jeho postřehy?

Tatínek se jmenoval Bombo Fidel, měl
maturitu, pracoval jako obchodník,
pracovník bezpečnostní služby, řidič
a zemědělec. Navíc býval skautský vedoucí a vedl jedno místní společenství.
Moje maminka Wassangaï Antoinette nikdy nechodila do školy. Narodil
jsem se jako první z pěti dětí, mám dva
bratry a dvě sestry. Mívali jsme celkem
slušné příjmy, ale jen do chvíle, kdy
v roce 2006 tátu zabili ozbrojení lupiči. Stalo se to právě týden po narození
naší nejmladší sestřičky Benicie. Tehdy začalo naše utrpení.

Kde jste vyrostl?
V Africe a Francii. Odtud původně
pochází má rodina. Během života už
jsem hodně cestoval a setkal jsem se
s mnoha kulturami, které byly odlišné
od té mé.

Dokud jsem měl tátu, měli jsme všechno, co jsme potřebovali. Po jeho smrti
jsem musel přestat na dva roky chodit
do školy, protože mi neměl kdo platit
školné, pomůcky a stravování. Protože
jsem ale ve škole vždycky patřil mezi
žáky s nejlepšími výsledky, její ředitel
usiloval o to, abych se znovu zapsal ke
studiu. Tehdy jsem se dostal do denního stacionáře pro sirotky otců misionářů, kde jsem dostával najíst a naučil
se mnoho řemeslných dovedností (šít
pantofle ze zbytků starých pneumatik,
vyrábět z různých odřezků peněženky a klíčenky). V tomto centru tehdy
pracovaly italské misionářky, měl jsem
možnost učit se angličtinu, informatiku, zpívat – a sestře Grazianě jsem také
pomáhal ošetřovat nemocné.
Hosté, kteří přijížděli z Evropy na
misii, byli pro nás sirotky šancí mít
někoho blízkého. Byli to dobrovolníci, jako třeba Pavel Škopek z České
republiky. Ten nás doučoval angličtinu, vysvětloval nám práce na zahradě
a dával nám různé užitečné rady. Také jsme měli to štěstí potkat se s manželským párem Karolem a Ludmilou
z Prahy. Pomáhali nám při učení, ně-

Luther (zcela vpravo) s kamarády sirotky pomáhá Karolu Böhmovi na stavbě.
kdy nám zaplatili jídlo, hráli s námi
hry, pouštěli nám filmy a kupovali si
od nás různé drobné předměty, abychom si my mohli koupit to, co jsme
potřebovali.

Co dělám
rád ve volném čase
Mám moc rád sport, hudbu, debatování s kamarády, baví mě učit se novým věcem, cestovat, pracovat, rozvíjet upřímnost a ducha služby. Navštívil
jsem několik oblastí v SAR, Kamerun,
a v rámci setkání s papežem dokonce Polsko. V životě mě nejvíce ovlivnili otcové a sestry z misie, učitelé
a samozřejmě táta a máma. Ve škole
jsem vždycky byl předsedou třídy a také třídním zástupcem sirotků. Sedm
let jsem také byl vedoucím ministrantů. Hrál jsem moc rád fotbal, volejbal, basketbal a handbal. Bavilo mě
skládat písně a připravovat divadelní
scénky pro ministranty. Třikrát jsem
se podílel jako student gymnázia na
organizování zdejšího zemědělského
veletrhu a byl jsem tam taky hlavním
fotoreportérem.

Co jsem zažil za války
Luther na ojedinělém zemědělském
veletrhu v Bozoum, kde pomáhal
jako fotograf.

V roce 2013 došlo v naší zemi ke státnímu převratu, brzy na to přišli rebelové z uskupení Séléka z hlavního

města Bangui i do Bozoum. Zkraje místní lidé Séléku akceptovali. Bojovníci ze Séléky ale postupně začali
útočit na křesťany a brát jim majetek.
Proto začali křesťané zakládat skupinky domobrany, a tak vznikla Anti-balaka, která se tyranii Séléky bránila. Při jejich prvních útocích jsem
byl ještě doma. Pak ale téměř všichni z Bozoum uprchli na misii, bylo
tam kolem šesti tisíc lidí. Jako vedoucí ministrantů jsem se staral o děti,
jejichž rodiče museli utéct do buše,
aby se zachránili, ale věděli, že jejich
děti jsou v bezpečí na misii. Byl jsem
členem pracovní skupiny, která měla
na starost dodržování hygieny. Hledal jsem, jak zabavit menší děti, učil
jsem je písně o míru, aby nemyslely na
pomstu.
Po válce se všichni z misie vrátili
domů. Později přišlo do Bozoum ze
vzdáleného města Bocaranga 35 ministrantů, také bez rodičů. Organizoval jsem pro ně s ostatními ministranty
sbírku jídla, oblečení a bot. U nás doma jsme tehdy ubytovali 10 z těchto
uprchlíků.
Během války jsem ztratil čtyři členy rodiny. Byl jsem jediný kluk z naší
rodiny, který nevstoupil do skupiny
Anti-balaka, ačkoli někteří příbuzní
se k nim přidali, připraveni se mstít.
Když pak už bylo možné zas pokračovat ve studiu, pracoval jsem se skupinou mladších spolužáků a taky si tro-

chu přivydělával tím, že jsem některé
menší děti doučoval.

A na závěr...
V roce 2018 jsem úspěšně odmaturoval na gymnáziu sv. Augustina v Bozoum a rozhodl se studovat management výpočetní techniky na Institutu
vyšší školy řízení a aplikované vědy.
U nás si málokdo zvolí tento obor, tak
věřím, že mi to po studiích otevře nové šance, jak získat práci. Jsem vděčný,
že jsem byl zařazen mezi ty, které Siriri podporuje při studiu na univerzitě.
Vím dobře, jak je výjimečné, když polosirotek jako já dostane takovou šanci.
Průběžně vám budu dávat vědět, jak
mi to jde. Děkuji! ALENA ZAVADILOVÁ,
LUDMILA BÖHMOVÁ

Když jsme poprvé přijeli v lednu
2011 na několik měsíců do středoafrického Bozoum, kde měl manžel na misii řídit stavbu školního
areálu, seznámili jsme se s partou
odrostlých sirotků a polosirotků.
Zvykli jsme si ty kluky navštěvovat
a trávit s nimi část našeho mimopracovního času. Zvlášť nám zůstal
v paměti vytáhlý upovídaný Luther.
Při každé další návštěvě jsme se
s ním později setkávali a sledovali
jeho životní cestu. Nyní sám popsal
svůj příběh. LUDMILA BÖHMOVÁ

Jak byste tedy porovnání
s ostatními africkými zeměmi
charakterizoval SAR?
V SAR je přímo očividná nerozvinutost
země. Od příjezdu do hlavního města
jsem pozoroval, že jsem v chudé zemi, kde je všeho nedostatek. V některých afrických státech funguje hlavní
město jako kulisa pro zakrytí nedostatků zbytku země. V SAR nemají ani to.
Infrastruktura je minimální nebo velmi špatná. Je zde velmi málo aut, což
je měřítko, které dnes o ekonomické
úrovni hodně napoví, obzvláště ve veliké zemi, kde není rozvinutý systém
veřejné dopravy.
Co je podle vaší zkušenosti
největší problém Středoafričanů?
Nemyslím si, že bychom mohli označit
jeden hlavní problém. Všechny potíže
spolu souvisí a tvoří začarovaný kruh,
který brání zlepšení života obyvatel.
SAR, a země v Africe obecně, nám pomáhají vidět všechny problémy, které
se pojí s evropským konceptem centralizovaného státu. Zejména v případě tak chudé země, kde je naléhavě
potřeba, aby se celá populace mohla
zapojit a využívat nápady a prostředky
pro společný rozvoj.
Dostává se do SAR dostatek
zahraniční pomoci? Je tato pomoc
dostatečně efektivní?

Nicolas Delorme druhý zprava.
Nejsem s tím podrobně obeznámen,
nicméně to, co jsem viděl, mě nutí říci,
že ne. Není to efektivní. Což není žádný velký objev. Mezinárodní pomoc,
tak jak je obecně chápaná a uskutečňovaná, není v afrických zemích nikdy
efektivní. My si myslíme, že pomoc je
dar. Jenže v případě obdarovávání celé populace takový dar neumožňuje
autonomii. Když chceme pomáhat,
mělo by být naším cílem, že nakonec už naší pomoci nebude potřeba.
Musíme přestat rozdávat chleba, ale
zamyslet se s lidmi přímo na místě,
jak mohou postavit vlastní pekárnu,
a pouze je v tom doprovázet.
Jak hodnotíte úsilí Siriri o profesní
vzdělávání středoafrických učitelů?
To, co Siriri v SAR dělá, není revoluční, ale mohlo by být. Bylo potřeba si
získat důvěru a ukázat, že neziskové
organizace mohou nabídnout promyšlený a dobře navržený program, a to
se, myslím, Siriri povedlo. Teď je potřeba jít dál a reagovat na očekávání
a potřeby místních učitelů.
Skupina dobrovolníků, i když velmi motivovaných, nebude schopna
změnit zavedený způsob vzdělávání v SAR. Na druhou stranu, taková
skupina dobrovolníků, kteří poskytují
místním učitelům prostředky a ukazují způsoby, jak kriticky myslet, doptávat se a reflektovat, těmto Středoafričanům pomůže se stát hnací silou pro
změnu a obnovu vzdělávání.
Jestli Siriri chce být revoluční, musí akceptovat to, co přijímá jen málo společností: dát lidem prostředky
a nechtít mít kontrolu nad jejich využitím, dát důvěru místním lidem a jejich

touze vykročit vstříc lepší situaci, říct
jim: „Věříme ve vás a dáváme vám to,
co potřebujete, vysvětlíme vám, jak to
používáme, a necháme vás, abyste použili ty věci tak, jak nás ani nenapadlo.“
Jak učitelé na školení reagují?
Co vám z výuky nejvíce
utkvělo v paměti?
Nejvíce mě potěšila jejich obrovská
motivace. Před námi byli lidé, kteří
nežijí lehké životy, trpí nedostatkem,
ale zároveň s námi v čase prázdnin

strávili celý týden tím, že pracovali na
vylepšení svých učitelských dovedností. Mají mnoho problémů, hodně
o nich mluvili. Nejsou ale demotivovaní. I přes válku, chudobu nebo hlad
si pořád silně uvědomují své učitelské
možnosti. Vědí, že vzdělání je nástroj,
a neztratili naději. Pokud bych to měl
shrnout v jedné větě, řeknu to, co říkali oni mně: „Věř v nás, protože my věříme v tebe.“ A já v ně věřím. Víc než oni
věří v sebe samotné.
JULIE MAREŠOVÁ
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Co se dělo potom

2018

Z Evropy se všechny africké země
mohou zdát víceméně stejné, ať už
po materiální nebo kulturní stránce, ale jak je tomu doopravdy?
Afrika je celý kontinent, stejně jako
Evropa. Ani by nás nenapadlo říci, že
polská kultura je stejná jako ta belgická. Tak je to i v Africe. Například Angola a Čad jsou různorodé kulturní světy a zároveň je tu veliký geografický
a klimatický rozdíl. Žádné tyto země
nemají stejné uspořádání, stejnou historii ani životní úroveň. Mapy neumí
dobře ukázat, jak veliký je tento kontinent. Jedná se o nesmírnou rozlohu
a můžeme zde najít výjimečné kulturní bohatství.
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Vyrobme „cihlu“ pro Středoafrickou republiku
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Jak pomoci středoafrickému školství?
Středoafrická republika
(SAR) je zapomenutou zemí trpící mnoha
problémy, které ovlivňují každodenní život
místních obyvatel: ať už
jde o nedostatek zdravotní péče, pitné vody
nebo o dlouhotrvající
politickou a bezpečnostní nestabilitu.
To vše se negativně odráží i ve sféře
vzdělání. Právě škola přitom může být
základem pro zdravé fungování společnosti.
I když šest let povinné školní docházky v SAR absolvuje značná část
středoafrických dětí, na středních školách jich potom pokračuje jen zlomek
a na vysokých zlomek ještě nepatrnější. Jak tento stav vnímají místní vyučující a školní inspektoři? Jak sami vidí budoucnost vzdělání v SAR? A jak
mohou neziskové organizace opravdu smysluplně pomáhat a podněcovat další pozitivní rozvoj v doposud
neutěšené situaci?

Bozoum 2008. Tehdy se chtěli stát fotbalisty. Dnes mají chuť studovat.

Všichni říkají, že po pěti letech války
a špatné vlády je potřeba Středoafrickou
republiku obnovit, nebo spíše znovu
vybudovat. Názory se ale liší v tom,
jakým způsobem by měla tato rekonstrukce
probíhat, či kde vůbec začít.
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Navíc pořád narážíme na ty, kteří pokračují ve válčení a ničí vše, co bylo již
během necelých 60 let od nezávislosti
vybudováno. Naštěstí však nacházíme
i ty, kteří věří, že tato země není odsouzena k válce a je možné, uvážlivě a rozhodně, v ní vybudovat prostor a místa míru a naděje. Jedno z těch míst se
před několika měsíci objevilo zde na
Karmelu v hlavním městě Bangui. Jednoduše jsme se sami sebe zeptali, proč
nezkusit vyrobit cihly. Pravé, nové cihly, které jsou pevné. Pevnější než válka.

Snímek autor

Tato činnost reprezentuje náš
skromný, ale hmatatelný příspěvek
k rekonstrukci země. Do něj je zahrnuto, kromě jiného, i vytvoření možnosti praxe a vzdělávání v cihelně či
zemědělské škole.
Většina dělníků, kteří nyní vyrábějí
cihly nebo pracují na stavbě, jsou bývalí uprchlíci. Jednou ke mně přistoupil mladý dvacetipětiletý muž, otec
dvou dětí, a hrdě zvedl cihlu, kterou
držel v rukou. A vědom si toho, že
nikoliv zbraně, ale pouze dobrá vůle zmírní neštěstí a válku v jeho zemi,
podělil se se mnou o svůj velký budoucí plán: „Mbi ye ti ga maçon! Stanu se
zedníkem!“
Čas na budování nové Středoafrické republiky v Karmelu právě nastal.
A stejně jako ta cihelna i projekty organizace Siriri představují jedno
z těchto míst pro mír a naději: cihlu
pro Středoafrickou republiku.
P. FEDERICO TRINCHERO, OCD,
misionář v SAR

Vzdělání je nezbytné
i pro zemědělce

Darují se nejen peníze?
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Od formální dekolonizace SAR v roce 1960 docházelo k postupnému
přechodu na „autonomní“ vzdělávací
systém. Yves Woko, učitel na prvním
stupni už od roku 1965, ale poznamenává, že se od té doby výrazně zmenšil počet vyučovacích hodin, a není už
proto možné předávat dětem stejný
objem látky jako dříve. Dochází tak
k situacím, kdy někteří žáci na střední
škole neumějí číst. To je i důsledkem
doposud převládající výuky ve francouzštině, které děti nerozumí. Jak
Woko dodává, vzdělání je základem
všeho – bez něj nebude fungovat nemocnice a bez něj nebudou právě ani
učitelé, kteří by mohli předávat vědomosti žákům.
Vedoucí regionálního pedagogického centra Dieudonnée Andjipelego
poznamenává, že je v SAR v otázce
školní docházky stále velký rozdíl mezi
městy a venkovem. Mimo města mají
rodiče menší motivaci posílat děti do
škol a význam vzdělání si mnohdy neuvědomují. Zároveň ale Andjipelego
u dětí samotných shledává velkou motivaci do školy chodit.
I když pro tuto izolovanou africkou
zemi – a zejména pro její mimoměstské oblasti – je charakteristické zemědělství, neznamená to, že vzdělá-

Většina Středoafričanů pracuje v zemědělství, i to lze ale díky podpoře vzdělávání dělat efektivněji.
ní nemůže hrát roli i v této sféře. Yves
Woko zmiňuje příklad zemědělských
asociací, jejichž vznik v místě iniciovali evropští misionáři. Každá z asociací
se dle dohodnutého plánu specializuje na pěstování odlišné plodiny, a proto i následná distribuce plodin v dané
obci může být zorganizována efektivněji. Právě takový typ asociací by mohl
být předobrazem fungování i v jiných
sférách veřejného života.
Dieudonné Andjipelego se shoduje
se školním inspektorem Rigobertem
Yakossem, že se vzdělávací systém
v SAR vůbec nezaměřuje na osvojování praktických, či přímo technických
dovedností (které by mohly posloužit jako základ i pro rozvoj vědeckých
oborů). Výuka je teoretická, což také
přispívá k neochotě rodičů posílat děti
do školy. Kdyby rodiče viděli, že se děti ve škole naučí to, čeho potom využijí v dospělosti, byl by jejich zájem na
školní docházce vyšší. Pokud by se podařilo nastavit systém vzdělání praktičtěji od samotného počátku, tedy od
efektivní výuky čtení a psaní, bylo by
snadnější rozvíjet i specializované formy sekundárního vzdělání, ať už v zemědělském, zdravotnickém či technickém oboru.
Středoafričtí učitelé a učitelky, kteří
se letos účastnili školení v programu
„Škola hrou v SAR“, projevují jasnou
motivaci něco měnit. Siriri rozvíjí v zemi tento program od roku 2015 v úz-

ké spolupráci s místními pedagogy,
letos se školení vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu poprvé uskutečnilo ve
dvou městech paralelně. Mladá energická učitelka Olga Madji vyjadřuje živé nadšení z toho, že díky školení mohou středoafričtí vyučující předávat
vzdělání dětem praktičtěji, a to i v jejich rodném jazyce sango.

„Uvědomit si svoji zemi“
Inspektor Rigobert Yakosse se dlouhodobě věnuje cílevědomé práci pro
rozvoj vzdělání v SAR. Jasně mluví
o tom, že iniciativa ke změně by měla přijít od běžných Středoafričanů –
právě oni by si měli „uvědomit svou
zemi“. Rigobert shrnuje: „Je to naše
země, jinou mít nebudeme.“ Už dnes
je práce Středoafričanů obdivuhodná – například v tom, jak houževnatě
pracují na svých polích a žijí své každodenní životy v podmínkách, které si
Evropané dovedou jen těžko představit. Právě tito lidé se mohou začít více angažovat na rozvoji vlastní země.
Překážkou může být přetrvávající
dědictví kolonizace: obyvatelé oblastí, které byly dlouho podrobené cizímu státu, v sobě i desítky let po formální dekolonizaci uchovávají určitý
pocit podřízení. Ale právě proto jsou
pro budoucnost své země tak důležití právě oni sami – lidé, kteří si už nyní uvědomují, kolik práce musejí sami

pro svou zemi vykonat. Evropané to
za ně udělat nemohou.
Roli západních rozvojových organizací samozřejmě nelze zcela opomenout. Měly by smysluplně investovat
zejména do rozvoje vzdělání prostřednictvím školení a co nejvíce pracovat
na předání konkrétních vědomostí,
ale zejména na motivaci obyvatel SAR
dále tyto vědomosti samostatně rozvíjet. Je důležité snažit se jim dopomoci, aby si věřili a nebáli se sami nastartovat změny. Cílevědomá „iniciativa
zespoda“ může v posledku přesvědčit ke změnám i oficiální politickou reJANA VLČKOVÁ
prezentaci.
Tento článek by nevznikl bez věcných
příspěvků středoafrických vyučujících
a inspektorů. Velké díky si zaslouží
Dieudonnée Andjipelego, Olga Madji, Yves Woko a Rigobert Yakosse.
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Pomoc malých darů a mnoha dobrovolníků
Finanční podpora individuálních dárců a zapojení
dobrovolníků – to charakterizuje Siriri, která se tím
vymyká z výčtu ostatních
neziskových organizací.
Organizace Siriri si před 12 lety zvolila
těžkou disciplínu – pomáhat ve Středoafrické republice, jedné z nejzapomenutějších a nejchudších zemí světa.
S těžkostmi souvisejícími s tímto rozhodnutím se tým Siriri potýká téměř
každý den. Jedním slovem nezájem…

Jde to díky
drobným dárcům
Nezájem je těžký soupeř. Výsledkem je, že činnost Siriri je závislá na
štědrosti individuálních dárců. Za
12 let naší činnosti je ale počet těch,
kteří nás byť jednorázově podpořili,
takový, že cítíme velký závazek, ale také upřímnou chuť v našem velkém díle pokračovat.
Na tomto místě se patří poděkovat
vám, čtenářům Katolického týdeníku,
kteří nás podporujete. Díky vám
můžeme počítat s každoroční finanční
injekcí, a přislíbit tak další podporu
projektů v SAR.

Stavíme
na dobrovolnících
Velká část práce, na kterou Siriri v České i Středoafrické republice
může být hrdá, vznikla díky početnému týmu dobrovolníků. Je tvořen
jak profesionály, kteří nám pomáhají
ve svém oboru, tak lidmi, kteří nabízí
svou energii a čas, aby nás podpořili
v chodu kanceláře, v benefičním prodeji našich výrobků nebo jako dobrovolní školitelé. Někteří dobrovolníci
jsou oporou Siriri od jejího založe-

I malý dar může být v Africe velkou pomocí.
ní, jiní se „ohřejí“ jen na pár měsíců.
Všem ale patří velké díky, protože
úspěchy naší práce jsou společným
dílem, do něhož každý přispěl, jak
mohl.

Snímky v příloze archiv Siriri

Oslovila vás naše činnost? Podpořit nás můžete finančním darem nebo
přiložením ruky ke společnému dílu.
Chcete-li se přidat do našeho týmu
a věnovat měsíčně pár hodin svého

času, napište nám na adresu siriri@
siriri.org a společně najdeme formu
spolupráce, která by byla obohacující
pro obě strany. TEREZIE IMLAUFOVÁ
Přílohu zpracovala Alena Scheinostová

Jak Siriri dokáže využít dar ve výši 200 Kč?
 200 Kč vystačí na nákup 4 slabikářů pro celkem
12 dětí
 za dalších 200 Kč mohou tito žáci dostat čítanku
 200 Kč také zajistí stravu pro jednoho sirotka v denním stacionáři po dobu jednoho měsíce
 200 Kč jsou také náklady na nákup šicích potřeb
pro jednu ženu na rok v centru vzdělávání žen
ve městě Bozoum

 200 Kč je školné, které platíme za každého sirotka nebo dítěte z chudé rodiny v Bouar
 200 Kč je 5 sad písmenek do jedné třídy
 200 Kč jsou to dvě Živé abecedy, každá třída
prvňáčků dostává po jedné
 200 Kč je cena dopravy pro nemocné z Bozoum
do nemocnice v Bossemptélé a zpět
 Přihlaste se do Klubu přátel Siriri a přispívejte
200 Kč každý měsíc.

ZAPOJTE SE
Pošlete nám dar na transparentní účet
666646/5500 prostřednictvím přiložené složenky.
Přihlaste se do klubu přátel na www.siriri.org/clenstvi-v-klubu-pratel nebo prostřednictvím přiložené
přihlášky a přispívejte pravidelně.
Za veškerou pomoc ze srdce děkujeme!

Kontakt: SIRIRI, o. p. s., Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, tel.: 720 477 271
e-mail: siriri@siriri.org, www.siriri.org, www.facebook.com/siririops. Číslo účtu: 666646/5500

