V roce 2005 se tři dobrovolníci vydali do Malawi s cílem
vybudovat na venkově kvalitní školku pro děti od tří do šesti let. Pozitivní výsledky, nabité zkušenosti a postupné
rozšíření tohoto původně tříletého projektu vedly k založení neziskové organizace boNGO v Malawi, která od svého
vzniku přispěla k výraznému zkvalitnění vzdělání desítek
tisíců dětí.

JAK boNGO VZNIKLO

Projekt Zione v českých školách film využívá k rozvojovému vzdělávání na českých základních a středních
školách, kde slouží jako zajímavý nástroj k hlubšímu
pochopení reálií subsaharské Afriky.

V Malawi existují tisíce kin.

Projekt Zione v malawiských kinech rozeznal osvětový
potenciál malawiských video-center, která většinou vysílají
americké akční filmy, a začal do nich distribuovat film Zione.
Informace se tak dostane i do nejodlehlejších částí země.

Projekt Zione v malawiských školách promítá film na
základních a středních školách, kde se stává platformou pro
debatu o tabuizovaných tématech vztahů, lásky a sexuality.

Po smrti otce je Zione
nucena podporovat
zbytek rodiny. Stane
se prostitutkou.

Mládež je v zemi se 14 % HIV pozitivní populace tou
nejohroženější skupinou. Sexuální život začíná dříve a má
jinou dynamiku než v Evropě. Výskyt nákazy mezi dívkami oproti chlapcům je 5x vyšší. boNGO natočilo osvětový
příběh sedmnáctileté dívky Zione,, jjehož cílem je upozornit
na nástrahy HIV/AIDS
n
a důležitost používání
kkondomů způsobem,
na který budou lidé
n
„slyšet“.

boNGO a PREVENCE HIV/AIDS

boNGO V ČESKÉ REPUBLICE

Jezero Malawi
je důležitým
zdrojem obživy.

Dar boNGO je daňově odečitatelnou položkou a my vám
rádi vystavíme potvrzení o jeho přijetí. Své příspěvky posílejte na transparentní sbírkový účet u Raiffeisenbank, a.s.
6060660606/5500, který je trvale k nahlédnutí
na internetu.

PODPOŘTE boNGO

Zakladatelé boNGO
v Malawi (zleva):
Malawijec Justin Namizinga,
Švýcarka Simone Fuchs
a Češka Tereza Mirovičová
(zároveň předsedkyně
boNGO, o. s. v ČR).

c/o: DWW, o.s., Máchova 23, Praha 2, 120 00
malawi@bongoworldwide.org
www.bongoworldwide.org/cz
facebook: boNGO Worldwide, IČO: 22841598

boNGO, o.s.

Od roku 2009 je boNGO také občanským sdružením v ČR.
Působí v oblasti rozvojové výchovy na školách a dle zájmu
organizuje besedy pro veřejnost. Zároveň je jeho cílem
získávat podporu pro rozvojové aktivity boNGO v Malawi.

Projekty
boNGO.

Svět chudoby a dostatku se prolínají.

Pohoří Mulanje vysoké 3002 m.

Vzdělávací projekty boNGO
pomáhají jednotlivcům
a zároveň jsou inovativními
koncepty s ambicí ovlivnit
malawiský vzdělávací
systém na národní úrovni.

ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ
VZDĚLÁVÁNÍ V MALAWI

Holčičky tlučou
kukuřici.

boNGO v Malawi působí od roku 2005. Je to nezisková
organizace zřízená za účelem zlepšování kvality vzdělávání.
Zpočátku se věnovala předškolní výchově, ale postupně
také základním
školám a prevenci HIV/AIDS. Pro
organizaci boNGO
je důležité přinášet
rozvojovou činnost
tam, kde o ni lidé
skutečně stojí
a svépomocí usilují
o vlastní rozvoj; tak
vzniklo i její jméno:
based on Needdriven Grassroots
Ownership.

boNGO v MALAWI

U pumpy.

V Malawi existuje téměř 6000 školek. Často fungují pouze
pod stromem a chybí jim učební pomůcky a hračky. Vznikají
z iniciativy vůdčích osobností komunit, které chápou důležitost předškolní výchovy, ale
nemají potřebné prostředky
ani zkušenosti. Učiteli jsou
místní dobrovolníci bez potřebného vzdělání, kteří tuto činnost chápou jako své poslání,
a nepobírají plat. Učí děti čísla,
abecedu a jiné základní znalosti, ale výuka probíhá formou
memorování a neposkytuje
tak dětem dostatek podnětů
a stimulace.

Malawi je malá republika v jihovýchodní Africe, jedna z pěti
nejchudších zemí světa. Většina obyvatel žije na venkově
a živí se zemědělstvím. Více než třetinu země pokrývá jezero Malawi, veliké téměř jako polovina ČR. Malawi se potýká
s problémy typickými pro země subsaharské Afriky – HIV/
AIDS, nedostupnost lékařské péče a pitné vody, podvýživa,
vysoká úmrtnost dětí a rodiček, malárie, negramotnost, nízká úroveň školství, nezaměstnanost, rapidní úbytek lesních
porostů a degradace půdy. Obyvatelé Malawi jsou v Africe
známi pro svou mírumilovnost a pohostinnost.

Mango – nová Modelová školka
otevřená v roce 2011.

boNGO vyvinulo rekvalifikační Školení pro učitele,
kteří nemají žádné pedagogické vzdělání. V rámci programu
nezkušení učitelé z běžných školek přicházejí sledovat výuku
do Modelových školek, podílejí se na ní a pod odborným
dohledem ji pak „imitují“
ve svých školkách. Součástí
programu je i výroba učebních
pomůcek.

Modelová školka Umodzi-Mbame
funguje od roku 2006.

boNGO zřizuje tzv. Modelové školky, které poskytují
kvalitní předškolní výchovu a zároveň slouží jako školicí
centra pro učitele okolních školek. Učitelé v Modelových
školkách pocházejí z místních vesnic a jsou řádně proškolováni k využívání různorodých
učebních metod s důrazem
na přístup „škola hrou“. Časem
se někteří stávají školiteli
dalších učitelů.

Běžné malawiské školky
nemají řádné budovy.

boNGO a předškolní výchova

MALAWI

Za prvních
12 měsíců fungování projektu
bylo vymalováno
přes 400 tříd.
Náklady na jednu
Veselou třídu činí
4900 Kč.

V rámci projektu Veselé třídy boNGO zlepšuje učební
prostředí ve třídách prostřednictvím nástěnných dekorací
souvisejících se školními osnovami. Děti se lépe soustředí
a učení je více baví. Pro učitele jsou dekorace vynikající
učební pomůckou umožňující využívat pestřejších učebních
metod.

Malawiské třídy bývají holé a tmavé.

Ačkoli jsou základní školy v Malawi podporované státem,
kvalita vzdělávání je nízká. K tomu přispívá zejména nedostatek učitelů a učebních pomůcek.

boNGO a ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Učební pomůcky
vyráběné během
školení.

Školení kombinuje teorii i praxi. Klade důraz na kreativitu
a vlastní inciativu účastníků. Zároveň posiluje sebedůvěru,
která učitelům často chybí.

