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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PRO ORGANIZACI SIRIRI o.p.s.
Vážení spoluobčané,
děti z naší školy se snaží pomáhat organizaci SIRIRI o.p.s., která mimo jiné
financuje provoz denního stacionáře pro sirotky a střední školy ve středoafrickém
městě Bozoum. Středoafrická republika je bezmála nejchudší země světa, ve které
téměř nic nefunguje. Ze státního rozpočtu nebyla postavena ani jedna škola,
gramotných je 49% obyvatel, 41% jich trpí podvýživou a země má HDP na obyvatele
700 $ (Česko 39.477 $).
Na jaře děti vypěstovaly a nakonec prodaly sazenice afrikánů a rajčat a škola
uspořádala dobročinný bazar. Dospělí si několikrát udělali „Posezení s přidanou
hodnotou“ a vystřihovali kartičky s číslicemi pro učitele, kteří v létě chodili na kurzy
„Škola hrou“, které ve Středoafrické republice organizuje SIRIRI.
V loňském školním roce tak děti pro SIRIRI „vydělaly“ 11.300,- Kč, což vystačilo
na vytištění neuvěřitelného počtu 226 slabikářů v národním jazyce sango. To je
nesmírně důležité, protože pokud někde škola vůbec je, vyučuje se v ní nejčastěji
ve francouzštině. Mnohdy tak děti vyjdou ze školy de facto pologramotné, neboť doma
mluví jazykem sango nebo místním domorodým jazykem a francouzštině mnoho
nerozumí.
Zajistit slušné vzdělání a dát tak šanci na lepší život vyjde vlastně na pár korun.
Vždyť ročně pro jedno dítě stojí život a péče ve stacionáři pro sirotky 2.700,- Kč,
2.100,- Kč studium na střední škole a 1.600,- Kč v centru pro vzdělávání žen a dívek.
Měsíční náklady na jednoho studenta v učilišti pro automechaniky jsou 840,- Kč.
Podpora školství a vzdělávání je jediná smysluplná cesta, jak dát dětem
z Bozoum životní perspektivu a pomoci Středoafričanům postavit se na vlastní nohy.
Pomozme našim dětem pomáhat!
Máte-li možnost přispět, prosíme vás o to. A prosím nestyďte se, pokud můžete
darovat jen pár korun. Myslete na to, že v Bozoum je slabikář velká věc a stojí 50,- Kč.
Pokladnička pro tuto příležitost bude nachystaná v noutonickém kostelíčku
v neděli 22. prosince při Adventním koncertu, 24. prosince při štědrovečerním zpívání
koled a v neděli 29. prosince při Vánočním koncertu. A další možnost jistě najdeme.
Jedná se o úředně povolenou sbírku do zapečetěné pokladničky, která bude
v naší obci probíhat do 31. ledna 2020.
Děkujeme za vaši pomoc.

