
ŠKOLY PRE AFRIKU
Zbieraj pre UNICEF



V južnej 
Afrike 
každé 
tretie dieťa 
nenavštevuje 
školu.



PREČO JE VZDELANIE DÔLEŽITÉ?

Vzdelanie mení životy

 Školy budujú sebadôveru, súdržnosť a utužujú komunitu.

 Vzdelané deti sa vedia chrániť pred zneužívaním a týraním.

 Vzdelané deti sú prínosom pre zlepšenie života v komunite, v ktorej vyrastajú.

 Prínos z kvalitného vzdelania sa rýchlo znásobuje: deti, ktoré profitujú zo vzdelania
sa snažia zo všetkých síl zabezpečiť lepší a kvalitnejší život pre svoje rodiny.

 Škola je viac ako pracovná skúsenosť. Hrá veľkú úlohu aj v pomoci deťom chrániť 
sa pred chorobami, ktoré sú nástrahami ich každodenného života.  

 Jednoduché informácie o denno-dennej hygiene a ochrane chránia životy detí 
a utužujú rodinu. 

“Žiadna iná investícia nemá taký dlhodobý efekt, akou je vzdelanie detí. Deti, ktoré 
navštevujú školu, sú zdravšie, samostatnejšie a schopnejšie nastúpiť do 
pracovného procesu.  Vzdelanie je jedinou efektívnou vakcínou proti HIV/AIDS.”

Per Engebak, regionálny riaditeľ UNICEF, región východnej a južnej Afriky.



ZBIERAJ PRE UNICEF

AJ MALÁ POMOC ZNAMENÁ VEĽKÚ ZMENU. 
PRIDAJTE SA K NÁM.
Niekoľko tisíciek ľudí na svete organizuje svoje malé zbierky v obciach či mestách, aby pomohli napĺňať 
misiu UNICEF. Niekoľko stoviek tisíc tak robí len umiestnením pokladničky vo svojej práci či doma. Spolu 
dokážeme oveľa viac.

Prečo Vás potrebujeme? Peniaze získané vďaka podpore malých organizácií, spolkov, združení, zbierkou  
v rodine či medzi susedmi sú vaším prejavom solidarity. Pomôžete nielen deťom, ale dostanete šancu na 
stretnutia s novými ľuďmi, zažijete veľa zábavy a získate mnoho priateľov.

FORMY:
• výťažok z predaja produktov z vlastnej produkcie (napr. knihy, DVD, CD, keramiky, šperky a pod.)
• športové podujatia a individuálne športové výzvy (napr. benefičný futbalový zápas, tenisový turnaj 

zamestnancov; sponzorované výzvy – výstup na Gerlach, môj prvý maratón a pod.)
• zorganizujte podujatia – koncerty, festivaly, premiéry, aukcie, bazár a pod.
• zorganizujte malé zbierky vo svojej práci alebo v meste/obci.

. 



HISTÓRIA – ŠKOLY PRE AFRIKU 
UNICEF v spolupráci s Nadáciou Nelsona Mandelu a Hamburg Society

UNICEF

Hamburg 
Society

Nelson 
Mandela 

Foundation

Nelson Mandela zahájil     
6. decembra 2004 projekt 
Školy pre Afriku v Kapskom 
meste v Južnej Afrike.

Peter Krämer odštartoval iniciatívu darom na 
projekt Školy pre Afriku cez Nemecký výbor pre 
UNICEF (celkom 5 miliónov USD)

« Žiadnemu africkému dieťaťu, 
vlastne žiadnemu dieťaťu, 

nemôže byť popreté právo na 
vzdelanie. Verím, že sa nám 

podarí tento cieľ splniť.» 
Nelson Mandela



1. FÁZA PROJEKTU: CIELE

Angola Rwanda Malawi

ZimbabweJužná Afrika Mozambik

 5-ročný projekt: 2005-09

 vyzbierať 50 miliónov USD 
(plán splnený v ročnom predstihu)

 pomôcť 4 miliónom detí

 6 cieľových juhoafrických krajín 

 “Školy priateľské k deťom”



2. FÁZA PROJEKTU: CIELE

 4-ročný projekt: 2010-2013

 vyzbierať 70 miliónov USD

 pomôcť 8 miliónom detí

 11 cieľových afrických krajín

 “Školy priateľské k deťom”

Angola

Zimbabwe

Južná Afrika

Mozambik MadagaskarMalawi

Rwanda

Etiópia

NigerMaliBurkina Faso



V subsaharskej Afrike každé tretie dieťa nenavštevuje školu. Pracujeme s vládami, miestnymi
zastupiteľstvami, komunitami a partnermi v 11 krajinách:

Angola, Burkina Faso, Etiópia, Južná Afrika, Madagaskar, Mali, Malawi, Niger, Mozambik,
Rwanda a Zimbabwe, aby sme umožnili miliónom detí návrat do školských lavíc:

 Budujeme a rekonštruujeme školy

 Školíme učiteľov, aby sme poskytli deťom kvalitné vzdelanie a skúsenosti  
na zabezpečenie lepšieho života.

ŠKOLY PRE AFRIKU: ZÁKLADNÉ FAKTY



ŠKOLY PRE AFRIKU: ZÁKLADNÉ FAKTY

 Budujeme školy, ktoré sú bezpečným prostredím pre vývoj, kde sa deti môžu 
hrať a učiť a kde majú rovnaké práva chlapci aj dievčatá. 

 Zabezpečujeme, aby boli deti informované o denno-dennej potrebe hygieny 
a prevencii pred vírusom HIV. 

 Zabezpečujeme prístup k nezávadnej pitnej vode a k adekvátnej sanitácii
vrátane oddelených toaliet pre dievčatá a chlapcov. 

 Zabezpečujeme dodávky školských pomôcok – zošitov, kníh, pier a ceruziek 
a ostatných školských a športových pomôcok potrebných na vyučovanie. 

 Sme príkladom pre deti vo veku do 5 rokov. Deti zúčastňujúce sa pred-
školských vyučovacích procesov sú náchylnejšie na zápis do prvého stupňa 
základnej školy. 



Školy pre Afriku sa zameriavajú na pomoc tým najbezbrannejším a najznevýhodnenejším 
– sirotám, deťom žijúcim v extrémnej chudobe a dievčatám, ktorým je právo na 
vzdelanie odňaté z mnohých dôvodov.  Aby sme všetky naše plány splnili, najdôležitejšie 
je získať na našu stranu nielen deti, ale i rodičov, členov komunity a učiteľov. 

Iniciatíva Školy pre Afriku

Prináša pozitívne výsledky.

Posilňuje pozíciu UNICEF vo vzdelávacom sektore vo všetkých zúčastnených krajinách.

Poskytuje možnosti vzdelávania a výmeny informácií. Osvedčené praktiky projektu Školy 
pre Afriku sa ľahko adaptujú vo všetkých krajinách.

ŠKOLY PRE AFRIKU: ZÁKLADNÉ FAKTY



KRAJINY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU

Angola

Zimbabwe

Južná Afrika

Mozambik MadagaskarMalawi

Rwanda

Etiópia

NigerMaliBurkina Faso



VÝSLEDKY 1. FÁZY

VÝSLEDKY
Hlavné aktivity

1 2 A B C D E

Krajina

Počet detí, 
ktorým bola 
poskytnutá 
pomoc 
(A-D)

Počet detí, 
ktorým bola 
poskytnutá 
pomoc 
E 

Počet škôl, 
ktoré boli 
postavené, 
resp. 
obnovené

Počet škôl, 
ktorým bola 
poskytnutá 
pitná voda

Počet 
vybudova-
ných 
toaliet/ 
latrín

Počet škôl, 
ktorým bol 
poskytnutý 
nábytok

Počet 
zaučených 
učiteľov

Angola 462,600 2,430,000 442 189 227 0 54,000

Mali 530,000 342,000 71 85 200 420 4,497

Mozambik 315,000 315,000 200 394 394 200 2,057

Rwanda 465,000 546,800 140 140 140 119 3,710

JAR 40,000 426,500 27 27 27 27 12,950

Zimbabwe 323,000 219,940 130 50 228 190 4,586

Celkom 2,135,600 4,280,240 1,010 885 1,216 956 81,800



Pomôžte nám 
zabezpečiť 
deťom v 
Afrike lepšiu 
budúcnosť.

Prečo? 
Pretože...  »»



ZABEZPEČUJEME PRÍSTUP K PITNEJ VODE A 
ADEKVÁTNEJ SANITÁCII

ORGANIZUJEME PRAVIDELNÉ ZDRAVOTNÉ 
PREHLIADKY ŽIAKOV

PRACUJEME V KOMUNITE



PARTICIPUJE CELÁ KOMUNITA, 
POMÁHAJÚ UČITELIA AJ RODIČIA

ZA OSTATNÉ 4 ROKY...
Viac ako 3.6 milióna detí 

profituje z prvej fázy projektu 
Školy pre Afriku – školy 

priateľské k deťom.



AJ VÁŠ PRÍPEVOK POMÔŽE. ĎAKUJEME. 
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