Kibera Utu Centre
Nairobi, Keňa

Kibera Utu Centre bylo založeno v roce 2004
skupinkou mladých lidí žijících v Kibeře,
největším slumu Keni, kteří chtěli aktivně řešit
problémy svého okolí.
Skupinka začala se sběrem odpadu v okolních
čtvrtích slumu. Mladí lidé si tak mohli vydělat na
důstojný život a také rozpoznat svou vlastní cenu
a zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Po
několika letech začala skupina část svého
výdělku ze sběru odpadu používat na hrazení
nákladů spojených se školní docházkou těch
nejchudších děti slumu, jejichž rodiče si nemohli dovolit finančně je podporovat ve vzdělání. Díky této
pomoci měla skupinka nadšenců šanci porozumět potřebám dětí vyrůstajících ve slumu a také poznat
nízkou kvalitu škol, které v Kibeře působily. Tato zkušenost je motivovala k tomu, aby sami založili
školu s cílem poskytovat dobré vzdělání znevýhodněným dětem.
Kibera Utu Academy následně vznikla v roce
2010. Škola byla postavena na místě ilegální
skládky. Na začátku měla pouze jednu třídu a
10 žáků. V současné době má třídy 3 a celkem
se ve škole učí 169 dětí.
Skupince mladých lidí, kteří školu založili,
velmi záleží na kvalitě vzdělání, které je v
jejich škole dětem poskytováno. Také z toho
důvodu škola otevřela první Montessori třídu.
Zakladatelé se ale také velmi zajímají o
celkovou kvalitu vzdělávání ve slumu!! Jejich
cílem je zlepšit kvalitu školní docházky v celé Kibeře. Během srpna 2015 skupina pořádala úspěšný
Workshop pro učitele se zaměřením na Montessori vzdělávání, na kterém se podílelo také několik
českých Montessori škol. Workshopu se zúčastnilo 40 učitelů z 25 různých škol Kibery a dalších
chudinských čtvrtí Nairobi.
Škola byla založena s prvotním cílem dát šanci
na kvalitní vzdělání sociálně a ekonomicky
znevýhodněným dětem. Toto je důvod, proč více
než třetina dětí neplatí školní poplatky a studuje
tak zdarma. Další třetina dětí pak platí méně
než polovinu standardního školného. Vzhledem
k obecně vysoké úrovni chudoby, které děti žijící
ve slamech musí čelit, škola začala dětem zcela
zdarma poskytovat denně tři jídla, a zaručuje
jim tak vyváženou a zdravou dietu.

Díky poskytovaným projektům a své vysoké kvalitě se Kibera Utu Academy stala – i přes velká
omezení v prostředích a vybavení – jednou z nejžádanějších škol v okolí. Limitovaný počet ve třídách
ale nutí zakladatele školy často odříkat žádosti o přijetí a udržovat stálý počet žáků alespoň do té
doby, než budou mít dostačující prostředky na její rozšíření.
Právě potřeba rozšíření školy je v současnosti velikou
výzvou pro zakladatele školy. Nedaleko budovy školy je
dům na prodej, který by poskytl ideální prostory pro výuku.
Jeho majitel je ochotný jít s cenou dolů za předpokladu, že
by byl dům využíván pro potřeby školy. Bohužel, i za těchto
okolností je prodejní cena domu stále nad finanční možnosti
našich keňských přátel - byla stanovena na 1 250 000
českých korun. Rozhodli jsme se proto naše přátele podpořit
a zkusit získat finanční prostředky v Evropě.
Jako nezisková organizace Centrum Dialog, která má sídlo
v Praze, jsme měli příležitost navázat spolupráci
s dobrovolníky Kibera Utu Centre už v roce 2005. Máme
tedy osobní zkušenost s jejich odhodláním a vytrvalostí, se
kterými se snaží měnit životy děti k lepšímu. Také si dobře
uvědomujeme, jak důležitá je činnosti školy pro jejich práci
a pro celou komunitu, které slouží.
Nová budova školy by Kibera Utu Academy poskytla
prostory pro otevření více tříd, a to až do 8. třídy
základního stupně. Za předpokladů že by skupina nové
prostory získala, by místo, kde nyní probíhá výuka, bylo
možné využít nejen pro předškolní výuku, ale také pro účely knihovny a jako místo, kde by se mohly
konat rekvalifikační kurzy pro mladé lidi (například kurzy šití).
Prosíme všechny, kterým se tento nápad líbí, a kteří se spolu s námi chtějí podílet na uskutečnění velké
výzvy, aby tento projekt podpořili. Hledáme 250 lidí, kteří by byli ochotni darovat 5 000 Kč na koupi
nového domu…☺. Nebyl by to úžasný vánoční dárek dát někomu kousek školy?:-) Samozřejmě budeme
rádi za jakoukoli částku, větší nebo menší, se kterou se rozhodnete přispět na splnění tohoto velkého
snu.
Váš dar bude, jako vždy, možné odečíst si z daňového základu. Darovací smlouvu rádi připravíme. Na
oplátku za váš dar vám zašleme pěkný certifikát, kterým můžete někoho obdarovat! Budeme vás také
informovat o průběhu a jednotlivých krocích této kampaně skrze fotografie a příběhy, které vám budou
přibližovat, jak se náš společný sen stává skutečností!
Pro vice informací navštivte:
www.CentrumDialog.cz
nebo kontaktujte
Lucii Tamášovou na čísle +420 605246227 nebo emailem na lu@centrumdialog.cz
Informace o bankovním účtu:
51-168 765 02 57/0100 KB Praha 5 - Smíchov
IBAN: CZ47 0100 0000 5116 8765 0257
SWIFT: KOMBCZPP
VS (variabilní symbol): 60050 (identifikační označení projektu).

