
Zdravotní střediska
Cílem je výstavba zdravotních středisek, center a ne-
mocnic, kde je poskytována bezplatná lékařská 
péče pro nejchudší lidi. Např. zřizujeme malé am-
bulance první pomoci a prevence při každé naší ško-
le. V rámci prevence jsou zde děti pravidelně vyšet-
řovány a očkovány. Často se tak včas odhalí nemo-
ci, které je třeba dále léčit. Tento projekt se snažíme 
rozšiřovat tak, aby v každé čtvrti a vesnici byla fun-
gující ambulance či středisko schopné bezplatně po-
skytnout základní ošetření a informace o prevenci 
(AIDS, ženská obřízka, pitná voda, malárie apod.).

Centra řemesel
Zakládání učňovských center, kde se mají možnost 
bezplatně vyučit starší děti, které už nemohou chodit do školy vzhledem ke svému věku. 
Vyučí se zde např. řemeslu krejčovskému, truhlářskému nebo na kadeřnice, mechaniky, 
apod. V centrech se poskytují kurzy čtení, psaní a počítání. Po vyučení jsou tito mladí lidé 
většinou zcela samostatní a dokáží se uživit.

Projekty, které lze podpořit finančně 
na náš účet u České spořitelny: 82262329/0800 s uvedením příslušného variabilního sym-
bolu každého projektu. Bez variabilního symbolu lze poslat příspěvek v jakékoliv výši, kte-
rý bude použit na aktuálně nejpotřebnější projekt.

 Fond zdravotního pojištění pro děti - VS: 20022
 ZŠ, MŠ a College Salim, Conakry - VS: 2006
 ZŠ Silo v Menyi, Kindia - VS: 2002
 ZŠ a MŠ Matin d’Afrique, Conakry - VS: 20023
 ZŠ a MŠ Kakande, Conakry - VS: 20033
 ZŠ a MŠ Hadja Aminata Yattara, Conakry - VS: 20034
 Humanistická ZŠ a MŠ ve Farako, Kankan - VS: 20019
 Zdravotní středisko, Kankan - VS: 2003

Centrum neziskových aktivit
Nachází se zde obchůdek FAIR TRADE na podporu pří-
mých výrobců tradičních afrických výrobků v Guineji a Keni.
Prostory jsou otevřeny všem zajímavým nevýdělečným aktivitám a iniciativám (výstavy, 
besedy, promítání, literární večery, semináře, přednášky, workshopy, kroužky, kurzy, diva-
delní či hudební představení...).

Tyršova 1, 120 00 Praha 2 (metro I. P. Pavlova)
Otevírací doba: Po - Pá 10 -16 hod - nebo dle domluvy

info@wontanara.cz
tel: 604 983 875   č.ú.: 82262329/0800
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je občanské sdružení, které působí od roku 1999 a jeho hlavním posláním je šíře-
ní humanistických myšlenek a ochrana lidských práv formou rozvojové spoluprá-
ce, kulturně společenské činnosti a rozšiřováním informovanosti.  Rozvojové projek-
ty, kterým se věnujeme, jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou udržitelnost, 
podporu soběstačnosti, přechod od pasivního přístupu k aktivnímu převzetí zodpo-
vědnosti a využívání vlastních možností. K tomu patří vytváření tolerantní, multikultur-
ní společnosti – výchova k nenásilí, respektu různorodosti, solidaritě a toleranci, rozvojo-
vá a globální výchova a osvěta.

Proč “Wontanara“ ? 
 “Wontanara“je slovíčko západoafrického kmene “Susu“ a znamená „jsme kamarádi“, „do-
hodneme se“, „společně“ „držíme při sobě“, „podpoříme se“….

Naše aktivity
• Adopce afrických dětí, projekt pomoci na dálku
• Fond zdravotního pojištění pro těžce nemocné děti               
•	 Zřizování	škol	a	vzdělávacích	zařízení	•	 Zřizování	a	podpora	zdravotních	středisek	
• Dlouhodobá spolupráce s guinejskými a českými školami 
• Kurzy pro dobrovolníky pro rozvojovou spolupráci s Afrikou 
• Organizování benefičních výstav, koncertů, sbírek atd. v ČR 
• Obchůdek „Fair Trade“
Wontanara je jedním ze zakládajících členů Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS) 
a podporuje kampaň Česko proti chudobě.

Adopce afrických dětí - 
projekt pomoci na dálku

umožňuje vzdělání dětem, jejichž rodi-
če nebo opatrovníci si nemohou dovolit 
hradit školné a výdaje spojené s výukou. 
„Adoptivní rodič“ z Evropy – může být 
jednotlivec, skupina lidí, rodina, ško-
la, organizace nebo firma – mu 
hradí školné, učební pomůcky 
a povinnou školní uniformu. 
Koordinátoři naší partnerské 

organizace AGUIPAH v Guineji zajišťují platby v jednotlivých školách, nákup 
školních pomůcek a uniformy, případně denní stravu, zdravotní ošetření 
a další potřeby. Dále také úzce spolupracují s rodinou dítěte.
„Adoptivní rodina“ je pak pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve 
škole, mohou si dopisovat, vyměňovat fotografie, atd. 
Příspěvek na dítě činí 500 Kč měsíčně, což u nás odpovídá ceně jedné kávy denně. 
www.wontanara.cz/adopce 

Stavba a zřizování 
škol a vzdělávacích 

zařízení
Cílem je postavit nebo zří-
dit co nejvíce vlastních škol, 
ve kterých se nebude platit 
školné a bude zde zaručena 
kvalitní výuka pro co nejvíce 
chudých dětí s důrazem na 
výchovu k nenásilí.

.cz  Guinea má 10,6 mil. obyvatel

 43% z populace jsou děti do 14 let

 Každé 16. dítě zemře při porodu

 40% obyvatel žije v situaci chudoby 
   s méně než 1$ na den

 Pouze 30% lidí nad 15 let umí číst a psát

 Přístup k elektřině má méně než 10% obyvatel

 Přístup ke zdravotnímu ošetření má 19% obyvatel

 Paradoxně k této situaci: Guinea je na 2. místě na 
 světě v těžbě bauxitu. Těží se zde také zlato, 

 diamanty, mangan, sůl, uran...

Guinea v číslech

ZŠ Silo v Menyi, GuineaZŠ Silo v Menyi, Guinea


