
based on Need-driven Grassroots Ownership

Venkovské projekty, ve kterých místní 
vědí co chtějí a aktivně o to usilují



boNGO Worldwide je nevládní 
nezisková organizace, která od roku 

2005 podporuje několik 2005 podporuje několik 
venkovských rozvojových projektů 

ve východoafrické Malawi .



boNGO podporuje v Malawi tyto projekty:

• modelová předškola Umodzi-Mbame

• školení učitelů v Umodzi-Mbame

• odpolední klub pro mládež v Umodzi-Mbame• odpolední klub pro mládež v Umodzi-Mbame

• podpora čtyř komunitních center ve vesnici Kantimbanya

• kukuřičný mlýn ve vesnici Kantimbanya



modelová předškola Umodzi-Mbame

80 dětí & 8 učitelů



modelová předškola Umodzi-Mbame

Kudy se k nám dostanete



modelová předškola Umodzi-Mbame

2 třídy po 70 m2, učitelská místnost a kuchyň



modelová předškola Umodzi-Mbame

Ve třídě



modelová předškola Umodzi-Mbame

Výuka písmen v přístřešku před školou



modelová předškola            
Umodzi-Mbame

Obkreslování pomáhá se 
správným držením tužky 
a je dobrou přípravou na 

psaní 



modelová předškola 
Umodzi-Mbame

Výuka psaní v 
přístřešku před školou



modelová předškola 
Umodzi-Mbame

8 učitelů na 80 dětí umožňuje                     

individuální p řístup. 



modelová předškola Umodzi-Mbame

Výuka čísel



modelová předškola Umodzi-Mbame

Výuka barev



modelová předškola Umodzi-Mbame

Tanec a zpěv



modelová předškola Umodzi-Mbame

Při povídání o životě ve vesnici učitel používá obrázek. Pro 
názornost, zaujetí i zábavu.



modelová předškola Umodzi-Mbame

8 učitelů zaměstnaných v modelové předškole Umodzi-Mbame



Školní kuchyně. Jídlo se 

modelová předškola 
Umodzi-Mbame

Školní kuchyně. Jídlo se 
připravuje na tzv. rocket 
stove, německém 
vynálezu, který 
spotřebuje o 70% dřeva 
méně než při vaření na 
otevřeném ohni.  



modelová předškola 
Umodzi-Mbame

Každý den děti dostávají 
Vitameal, směs s vysokým 
obsahem vitamínů a obsahem vitamínů a 
minerálů speciálně 
připravená pro děti. Do 
jídla se přidává kravské 
mléko, který škola od 
svého vzniku dostává 
jako dar od mistní mléčné 
farmy. 



modelová předškola Umodzi-Mbame

Ve frontě na mytí rukou před oběděm



modelová předškola Umodzi-Mbame

oběd



modelová předškola Umodzi-Mbame

Slavnostní zakončení školního roku 2008



modelová předškola Umodzi-Mbame

Děti, které dokončili p ředškolní docházku, dostávají 
vysvědčení a školní brašnu. Příští rok půjdou do první třídy 

místní základní školy.



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

51 učitelů ze 17 předškol a sirotčinců v okolí dochází od 
října 2006 do Umodzi-Mbame na pravidelná školení. října 2006 do Umodzi-Mbame na pravidelná školení. 
Pro většinu z nich je to první pedagogické vzdělání v 

životě. Seznámí se zde s různými učebními technikami a 
také si je vyzkouší v praxi. 



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

Jak vyprávět příběh



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

Teoretická  část školení



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

Účastníci prvního školení v říjnu 2006



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

Hrát si s dětmi a pozorovat/srovnávat, jak to dělají kolegové z ostatních 
škol, je způsob, jak osvěžit výuku ve vlastní škole.



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

Část školení je věnována reálné výuce. Vybraní 
učitelé si připraví ukázkovou lekci a prezentují ji 

dětem, které do Umodzi-Mbame denně chodí. 
Ostatní pak jejich výkon hodnotí. Tento způsob Ostatní pak jejich výkon hodnotí. Tento způsob 
výuky se ukázal jako nejefektivnější, protože i ti 

nejméně zkušení učitelé jsou schopni uplatňovat ve 
svých školách to, co na vlastní oči viděli při školení v 

Umodzi-Mbame.  



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

Učitel předvádí  výuku čísel.  Tři kolegové jej sledují a později 
mu řeknou, v čem byl dobrý a co by měl zlepšit.



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

Učitelka mluví s dětmi o zvířatech a rozhodla se vzít je k ohrádce s prasaty. 
Je to výborný nápad, názornost v malawském vzdělávacím systému 

skutečně chybí. Přihlížející učitelé to pak jistě udělají i ve svých školách. 



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

Důležitou součástí školení je výroba učebních pomůcek 
a hraček, které pak učitelé používají při výuce ve svých a hraček, které pak učitelé používají při výuce ve svých 

školách, jež samy o sobě nijak vybaveny nejsou. 



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

Učitel natírá kus dřevotřísky speciální černou barvou na tabule. V 
jeho škole není k dispozice papír ani tužka a tahle tabulka se tak 
stane jedinečnou příležitostí pro jeho svěřence, jak trénovat psaní 

nejen klacíkem do písku ….



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

… třeba takhle



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

Učitelé šijí hračky  



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

Učitelka prezentuje vlastnoručně vyrobené učební pomůcky. 



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

Učitelka vyrábí autíčko ze staré plastové lahve a uzávěrů.



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

Učební pomůcky a hračky vyrobené učiteli



Školení učitelů v Umodzi-Mbame

po školení …



Školení učitelů v 
Umodzi-Mbame

…  učitelé si odnášejí …  učitelé si odnášejí 
pomůcky a hračky, které 
vyrobili a budou je 
používat při výuce ve svých 
školách 



Klub pro mládež v Umodzi-Mbame

O úterních a čtvrtečních odpolední se v 
budově Umodzi-Mbame pravidelně scházejí 
žáci ze základní školy ve věku od 8 do 16 let, 
aby pod vedením učitelů studovali aby pod vedením učitelů studovali 
angličtinu, hráli divadlo, recitovali, 
sportovali a také četli knížky v knihovně, o 
kterou se sami starají …..



Klub pro mládež v 
Umodzi-Mbame

Pro většinu dětí je Pro většinu dětí je 
knihovna v Umodzi-
Mbame první příležitostí v 
životě setkat se s knihami 
tolika r ůzných témat …



Klub pro mládež v Umodzi-Mbame

Míčové hry



Klub pro mládež v Umodzi-Mbame

Divadelní představení



Klub pro mládež v Umodzi-Mbame

Vědomostní hry



Klub pro mládež v Umodzi-Mbame

Playing games



vesnice Kantimbanya

….. 20 km od Umodzi-Mbame leží v kopcovité krajině daleko od 
silnice vesnice Kantimbanya .. 



vesnice Kantimbanya

Proč je Kantimbanya zvláští? Místní si tam z vlastní iniciativy, 
bez pomoci vlády či neziskových organizací, zřídili čtyři 

komunitní centra sloužící jako předškoly pro více než 200 dětí. 



vesnice Kantimbanya a její čtyři centra

(1) Mango (2) Ntaya Mwana(1) Mango (2) Ntaya Mwana

(3) Chimwabvi (4) Masuku



vesnice Kantimbanya

předškola

Mango

Vesnice Kantimbanya je velice chudá a čtyři předškoly, které si 
místní zřídili, nemají dostatečné budovy. Tři používají pro výuku 

místní kostely a čtvrtá p ředškola, Mango, je jen místo pod 
mangovníkem, kde se za deště nedá učit.

Mango



vesnice Kantimbanya

předškola

Chimwabvi

Učitelé těchto čtyř předškol se zúčastňují školení učitelů v 
Umodzi-Mbame již od října 2006. 

Chimwabvi



vesnice Kantimbanya

předškola

Masuku

Způsob výuky v těchto školách se proto velice zlepšil. Namísto 
papouškovánía vojenské disciplíny je tam prostor pro vyprávění 

příběhů, otázky a odpovědi, sport, hry, hudbu i tanec …

Masuku



vesnice Kantimbanya

předškola

Chimwabvi

Děti si hrají s hračkami a 
učebními pomůckami, 

které jejich učitel vyrobil 
při školení v Umodzi-

Mbame



vesnice Kantimbanya

předškola

Chimwabvi

Děti procvi čují psaní čísel na tabulky, které jejich 
učitel vyrobil p ři školení v Umodzi-Mbame.

Chimwabvi



vesnice Kantimbanya

předškola

Ntaya Mwana

Podaří-li se získat dostatek peněz, budou v roce 2009 ve všech 
čtyřech centrech postaveny  dostatečné školní budovy, ve kterých 

bude výuku možná i za deště. 

Ntaya Mwana



Kuku řičný mlýn v Kantimbanye

V roce 2007 pomohlo boNGO vesničanům v Kantimbanye s 
financováním výstavby kukuřičného mlýna.



Kuku řičný mlýn v Kantimbanye

Vesničané zdarma poskytli písek, kameny, dřevo a také pracovní 
sílu potřebnou k výstavbě mlýna. boNGO financovalo cement, 

střechu a samotný mlýn. 



Kuku řičný mlýn v Kantimbanye

Výnosy z činnosti mlýna jsou používány na podporu provozu čtyř 
místních předškol (jídlo, sirky, mýdlo, tužky, dříví, léky …) a také na 

symbolické odměny učitelům, kteří v nich pracují.



Kuku řičný mlýn v Kantimbanye

Místní už nemusí nosit těžké 
pytle s kukuřicí do 
vzdáleného mlýna. vzdáleného mlýna. 



Kuku řičný mlýn v Kantimbanye

A peníze, které by utratili 
jinde, teď zůstávají v 
jejich vesnici a jsou jejich vesnici a jsou 
používány pro veřejně 
prospěšné účely. 



boNGO hledá finance na podporu stávajících 
projektů a jejich rozšíření pro rok 2009/2010. 

Rozpočet na 12 měsíců činí 59.000 USD.



KDO STOJÍ V ČELE boNGO?

Justin Namizinga (Malawi)          
ředitel komunitních programů

Tereza Mirovicova (Česká republika) 
ředitelka pro PR& Fundraisingředitel komunitních programů ředitelka pro PR& Fundraising

Simone Fuchs (Švýcarsko)                  
ředitelka pro předškolní a rozvojové vzdělávání

David Leflar (USA)               
ředitel organizace



boNGO kontaktní informace:

v České republice:
Tereza Mirovicova

tel: +420 602 892 538

v Malawi:
David LeflarDavid Leflar

tel: +265 9 758 902

email: boNGOmalawi@gmail.com
www.bongoworldwide.com


