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Co můžete udělat vy?

Zůstaňte v kontaktu

Středoafrická republika

Srovnejte:

SIRIRI je česká nezisková 
organizace, která pomáhá 
ve Středoafrické republice.

Podporujeme projekty v oblasti 
vzdělávání, zdravotnictví 
a zemědělství.

Přihlaste se do Klubu přátel!

Díky pravidelné pomoci se z malé částky stane 

velký přínos! Přihlášením do Klubu přátel 

dostanete exkluzivní přísun informací o tom, 

jak jsou vaše peníze využívány.

Přihlášku najdete na   www.siriri.org

Kupte si výrobek z projektu Ruku v ruce

Kupte si designové tričko, tašku nebo africký 

výrobek v rámci unikátního projektu Ruku v ruce. 

Dopřejte sobě & pomozte druhým. 

Polovinu z ceny, kterou zaplatíte, přispějete 

na pomoc Středoafrické republice. 

Více na   rukuvruce.siriri.org

Pošlete jednorázový příspěvek

Přispějte jednorázově na transparentní 

bankovní účet   666646/5500 . 

Na www.siriri.org si můžete zkontrolovat, 

jak byly vaše peníze využity.

SAR

rozloha: 622 984 km2

počet obyvatel: 5 057 208

jazyk: francouzština, sango

Bangui 
(hlavní město)

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA

République centrafricaine

 Ködörösêse tî Bêafrîka

Index prosperity:* 

147.
(ze 149 sledovaných zemí)

Střední délka života: 

52,5 let
(6. nejnižší na světě)

Gramotnost: 

56,6 %
ženy 44,2 %   muži 69,6 %

(obyvatelé nad 15 let, 

kteří ovládají čtení a psaní)

Gramotnost: 

99 %
ženy 99 %   muži 99 %

(obyvatelé nad 15 let, 

kteří ovládají čtení a psaní)

Index prosperity:* 

27.
(ze 149 sledovaných zemí)

Střední délka života: 

78,8 let

SAR ČR

*  Mezinárodní index srovnávající země nejen z hlediska ekonomiky, ale také celkové životní 

úrovně obyvatel. Bere v úvahu například dostupnost vzdělání, úroveň státní správy, 

bezpečnostní či osobní svobodu. Údaje pro rok 2016. Zdroj: www.prosperity.com

facebook.com/siririops

twitter.com/siririops

siriri@siriri.org

www.siriri.org

PODPORUJÍ NÁS MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

PRO PROGRAM ŠKOLA HROU V SAR

SIRIRI o. p. s.

Vyšehradská 320/49

128 00  Praha 2



Fond první pomoci

Zdravotní péče v SAR je vždy 

placená, neexistuje v podstatě 

žádný sociální systém a fungování 

státu v této oblasti suplují různé 

nevládní organizace. Poplatky 

u lékaře jsou vysoké. Nezřídka 

se stává, že jdou nemocní 

pěšky s doprovodem někoho 

z rodiny nebo i sami dlouhé 

hodiny do jediné nemocnice 

v širokém okolí, jen aby na místě 

zjistili, že na ošetření nemají dostatek peněz. Lidé, kteří obzvláště 

potřebují pomoci, jako například vdovy, děti nebo hendikepovaní, 

pak přichází na misii s žádostí o pomoc. V SIRIRI jsme proto 

zřídili pohotovostní fond, jenž mohou misionáři využít pro tyto 

neodkladné případy.

Učiliště pro automechaniky 

Rozvojové státy trpí nedostatkem 

střední řemeslnické třídy. Šikovní 

řemeslníci jsou „nedostatkovým 

zbožím“. V celé Středoafrické 

republice je pouze jediné 

další učiliště tohoto typu, a to 

v hlavním městě Bangui. Proto se 

SIRIRI rozhodla podpořit právě 

tento projekt ve městě Baoro.

Centrum vzdělávání žen Kana

Centrum pro vzdělávání žen 

Kana bylo otevřeno v roce 2005 

a má umožnit mladým ženám 

a dívkám dokončit své vzdělání, 

které by jim bylo užitečné pro 

jejich rodinný život a zároveň je 

proškolilo a připravilo i na určitou 

formu vlastní ekonomické aktivity. 

SIRIRI podporuje provoz centra 

Kana od roku 2013.

Proč právě Středoafrická republika? 

Středoafrická republika patří mezi 10 nejchudších zemí světa, 

přesto leží mimo zájem velkých dárců. Chceme pomáhat adresně 

a efektivně tam, kde je to opravdu třeba. Proto od roku 2006 

zaměřujeme naši činnost právě na Středoafrickou republiku. Naším 

cílem je pomoci jejím obyvatelům postavit se na vlastní nohy.

V čem spočívá naše činnost?

Podporujeme projekty ve vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. 

Tedy v oblastech, které jsou klíčové pro budoucí rozvoj země. 

Spolupracujeme se spolehlivými partnery na místě. Jsou jimi 

misionáři z Řádu bosých karmelitánů, kteří zde žijí a pracují více než 

40 let, znají situaci a potřeby místních obyvatel. Po deseti letech 

fungování organizace má SIRIRI dost dobrovolníků s kvalifi kovanou 

zkušeností  po dlouhodobém pobytu v SAR. Díky tomu  jsme 

zahájili vzdělávací program Škola hrou, který připravujeme v ČR 

ve spolupráci s českými odborníky.

SIRIRI stojí na práci dobrovolníků

Součástí pracovního týmu SIRIRI je skupina, kterou tvoří asi dvacet 

dobrovolníků. Mezi nimi jsou profesionálové z různých oborů, 

studenti, zástupci mladší i starší generace, zkrátka každý, kdo má 

chuť se zapojit a má co nabídnout.

Vybíráme z našich 
projektů

Naše další projekty najdete na    www.siriri.org

Je to beh na dlouhou trat.

pobežte s námi!ˇ

ˇ ˇ

Škola hrou 
ve Středoafrické 
republice

Vzdělávací program má za cíl zkvalitnění 
výuky ve středoafrických školách. Pro mnoho 
žáků je totiž pět let školní docházky nejvyšší 
stupeň dosaženého vzdělání.

V čem je problém?
Středoafrická republika se dlouhodobě potýká s chudobou 
a politickou nestabilitou. K tomu přispívá i nezájem 
vyspělého světa o osud této země. Nedaří se účinně zlepšit 
úroveň vzdělávacího systému.

Jak se dá problém řešit?
Děti potřebují hlavně učebnice, které budou mluvit jejich 
jazykem, a také učitele, kteří dovedou žáky motivovat. 
Program SIRIRI dokáže zajistit obojí.

Co můžu udělat já?
Vzdělávací program byl zahájen pilotní fází ve školním 
roce 2015/16 spoluprací s 25 učiteli. Protože se ukázal 
jako úspěšný, v září 2016 proběhlo vyškolení 130 učitelů 
venkovských i městských škol ze dvou velkých okresů. 
O program je veliký zájem v mnoha dalších školách,  
jeho pokračování ale záleží na finanční podpoře.

Ceník
Jeden slabikář             70 Kč
Didaktické pomůcky pro jednu třídu o 50 žácích    2 600 Kč
Letenka pro školitele   38 000 Kč

Sbírkové konto Škola hrou v SAR: 636631/5500


