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Složitá cesta ke studiu na univerzitě
Jmenuji se Luther Yapelendji, narodil jsem se
1. února 1994 v Bozoum. 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.

Dokud jsem měl tátu,
měli jsme všechno,
co jsme potřebovali.

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 to 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.
Dokud jsem měl tátu, měli jsme všechno,
co jsme potřebovali. Po jeho smrti jsem
musel přestat na dva roky chodit do školy,
neměl mi totiž kdo platit školné, školní
pomůcky a stravování. Protože jsem ale ve
škole vždycky patřil mezi žáky s nejlepšími
výsledky, ředitel školy 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

Ve stacionáři pro sirotky
jsem se naučil mnoho
řemeslných dovedností.
Také jsem se mohl učit
angličtinu a informatiku.
centru tehdy pracovaly italské misionářky, měl
jsem možnost učit se angličtinu, informatiku,
zpívat – a sestře Grazianě jsem také pomáhal
ošetřovat nemocné.
V roce 2013 došlo v naší zemi ke státnímu
převratu, brzy nato přišli rebelové ze Seleka
z hlavního města i do Bozoum. Zkraje místní
lidé Seleku akceptovali. Bojovníci ze Seleky
ale postupně začali na křesťany útočit a brát

Víme, komu pomáháme
Organizace SIRIRI se od roku 2006 angažuje v pomoci Středoafrické republice
v oblasti vzdělávání, zemědělství a zdravotnictví. Naše pomoc je adresná
a konkrétní. Díky tomu tedy přesně víme, komu pomáháme. Luther je jedním
ze sirotků, se kterým se setkali mnozí dobrovolníci SIRIRI během pobytu
ve středoafrickém Bozoum. S Lutherem jsme v kontaktu a v současné době
podporujeme jeho vysokoškolská studia managementu výpočetní techniky.
Ohlédněte se s námi za rokem 2018 a podívejte se,
co se nám díky vaší podpoře všechno podařilo.
Terezie Imlaufová, ředitelka SIRIRI

jim jejich majetek. Proto začali křesťané
zakládat skupinky domobrany a tak vznikla
Anti-balaka, která se začala tyranii Seleky
bránit. Při jejich prvních útocích jsem
byl ještě doma. Pak ale téměř všichni
z města Bozoum uprchli na misii, bylo
tam kolem šesti tisíc lidí. Jako vedoucí
ministrantů jsem se staral o ty 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 menší děti zabavit, učil jsem je
písně o míru, aby nemyslely na pomstu.
Po válce se všichni z misie vrátili domů.
Později přišlo do Bozoum ze vzdálené
Bocaranga 35 ministrantů, také bez svých
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 trochu přivydělával tím, že
jsem některé menší děti doučoval.

Hledal jsem, jak menší
děti zabavit, učil jsem je
písně o míru, aby nemyslely
na pomstu.
V roce 2018 jsem na gymnáziu sv. Augustina
v Bozoum úspěšně odmaturoval a rozhodl se
studovat management výpočetní techniky na
Institutu vyšší školy řízení a aplikované vědy.
V naší společnosti 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!
Luther Yapelendji
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Střední škola v Bozoum
Náklady

Náklady

260 000 Kč

260 000 Kč

Náklady

52 000 Kč

Grant MZV ČR:

4 940 000 Kč
Hlavní sponzoři programu
Škola hrou v SAR:

150 000 Kč

Garant v SAR
Garant v SAR

Individuální dárci:

o. Aurelio Gazzera OCD

o. Federico Trinchero OCD

3 005 000 Kč

Prefektura
Ouham-Pendé

Centrum vzdělávání
žen „Kana“

Stacionář pro sirotky

Ambasáda ČR v Nigérii:

520 000 Kč

Bozoum
Prefektura
Nana-Mambéré

Santé – rozšíření kapacity
koordinačního Centra Svatého
Michala v Bouar pro léčení
a asistenci osobám postiženým
HIV/AIDS

Celkové investice
do projektů SIRIRI v SAR:

Bouar
Baoro

8 615 000 Kč

Náklady

209 000 €
(90 % MZV, 10 % SIRIRI)

Garant v SAR

BANGUI

Garant v SAR

(hlavní město)

Podpora 16 VŠ studentů

o. Benedykt Paczka

Náklady

390 000 Kč

o. Stefano Molon OCD

Garant v SAR

o. Maurice OCD

Dostavba dvou tříd
střední školy v Bozoum
Náklady

Garant v ČR

560 000 Kč

Ludmila Böhmová

Učiliště pro automechaniky

Podpora školáků v Bouar

Radio SIRIRI v Bouaru

Náklady

Náklady

Náklady

52 000 Kč

156 000 Kč

Tým
SIRIRI
2018
Česko

Zakladatelé

Karol Böhm
Ludmila Böhmová
Marcel Drlík
Petr Glogar
Michele Rinna
Anastasio Roggero

Správní rada

Pavel Škopek
(předseda)
Václava Bratinková
Pavel Fischer

Dozorčí rada

Petr Novák
(předseda)
Martina Horáčková
(od září)
Ivana Vopařilová
(do srpna)
Alena Zavadilová

Škola hrou v SAR
Náklady

1 300 000 Kč

78 000 Kč

Pedagogická rada
programu Škola hrou

Ludmila Böhmová
Václava Bratinková
Jan Korda

Ředitel

Fabrice Martin
(do října)
Terezie
Imlaufová
(od listopadu)

Pracovní tým

Pham Kieu Anh
Pavlína Bílková
Veronika Boháčová
Tomáš Gago
Terezie Imlaufová
Klára Fránová

Školitelé programu Škola hrou v SAR

Jan Korda
Julie Marešová
Estelle de Montard
Veronika Nováková
Markéta Růžičková
Štěpán Vaško

Helena Veselá
Adriana Vlasáková
Alena Zavadilová
Jana Závodníková

Guillaume Blaise
Thameur Debouba
Nicolas Delorme
Charlotte Durand
Barbora Fischerová

Sophie
Knittl-Ottinger
Mirka Lacinová
Julie Marešová
Fabrice Martin

Lenka Rudolfová
Anežka Ševčíková
Lenka Vaněčková
Jana Vlčková
Alice Parry Vránová
Jana Závodníková

SAR

Stopy SIRIRI v roce 2018
Děkujeme, že kráčíte s námi
Odpečetili jsme kasičku a počítáme dobrovolné
vstupné z benefičního koncertu České mše vánoční,
kterou 25. 12. tradičně organizuje ZUŠ Na Popelce.
Celkem se vybralo 45 633 Kč.

leden

březen

duben

Dvojice zástupců SIRIRI se vydává do Středoafrické
republiky na evaluační cestu programu Škola
hrou, navštěvují 26 tříd, vedou rozhovory s učiteli
a provádí dotazníky s více než 840 školáky. V rámci
cesty školí dva dobrovolníci téměř 100 studentů
pedagogického institutu v hlavním městě Bangui.

SIRIRI slaví 12 let existence ve Skleněném paláci
na Praze 6, hosty večera jsou náměstek ministra
zahraničních věcí ČR Martin Tlapa, italský misionář
působící v SAR O. Aurelio Gazzera a současný
senátor parlamentu ČR Pavel Fischer.

květen

červen

Iniciátorka programu Ludmila Böhmová přebírá
cenu Via Bona v kategorii Srdcař roku.

Program Škola hrou získává cenu SDGs, unikátní
ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje
OSN v Česku. Pořádáme kampaň „Učitelé do škol,
ne na pole“ v rámci níž získáváme 50 000 Kč jako
odměnu pro středoafrické učitele.

červenec

K týmu SIRIRI se na dva měsíce připojuje
americká stážistka Sahana Lexie Matthews.
V rámci stáže vyhledává a připravuje granty
a překládá webové stránky.

srpen

Čtvrtý ročník kurzů Škola hrou v SAR. Tentokrát
do města Bozoum přijíždí 14 dobrovolníků a školí
na 238 místních učitelů. Evropští dobrovolníci
pracují po boku středoafrických školitelů. Školení
probíhá ve dvou městech – v Bozoum a Bouaru.

říjen

V oboře Hvězda se v rámci benefičního běhu
francouzského lycea v Praze „vyběhalo“ 95 000 Kč
na výrobu zhruba 1 900 kusů slabikářů!

listopad

prosinec

Zvláštní poděkování

Fabrice Martina na pozici ředitele organizace
střídá dlouholetá aktivní členka týmu SIRIRI
Terezie Imlaufová.

Fakulta humanitních studií UK organizuje prodej
výrobků charitativního obchodu Ruku v ruce na své
půdě v Praze-Jinonicích. Fakulta svým studentům
nabízí prodej formou brigády.

Podporují nás

Mediální partneři
programu
Škola hrou v SAR
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