
LETNO POROČILO  

O IZVAJANJU PROGRAMA  

PODPORNIŠTVA OTROK IN LOKALNIH SKUPNOSTI  

ZA LETO 2020 
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Program podporništva otrokom in lokalnim skupnostim v Burkina Fasu poteka v mestu Bobo-Dioulassu. V šolskem letu 2019/2020 smo 

z vašo podporo sponzorirali 44 otrok: 15 v osnovi šoli, 28 v srednji šoli in 1 na poklicni šoli. 7 otrok je srednjo šolo uspešno zaključilo, 4 

pa so zaradi osebnih razlogov šolanje prekinili. V šolskem letu 2020/2021 z vašo podporo torej podpiramo 33 otrok: 12 v osnovni šoli, 

20 v srednji šoli in 1 v poklicni šoli. 

Pri izvajanju programa pri aktivnostih v knjižnici sodelujemo z nevladno organizacijo Prijatelji afriških vaških knjižnic (FAVL) in njenim 

lokalnim predstavnikom Dounkom Sanoujem, ter s koordinatorko izobraževanja otrok, Inno Marietou Baye. Hišo za goste Royaume de 

Paillote, ki se nahaja zraven knjižnice, vodi Adiarra Traore. 

BURKINA FASO: Bobo-Dioulasso 



Spopadanje z epidemijo COVID-19 

Epidemija COVID-19 je prizadela tudi Burkino Faso. Zaradi naraščanja okužb so šole in univerze zaprli 16. marca: ti ukrepi so zajeli več 
kot 20.000 šol in 4 milijone otrok. Sprva je država uvedla tudi policijsko uro, konec marca pa je zaprla tudi trgovine in tržnice. Tudi 
knjižnica v našem centru se je v tem času zaradi zdravstvenih ukrepov zaprla. Junija so se ti ukrepi pričeli sproščati, takrat smo ponovno 
odprli tudi našo knjižnico. Vendar pa se otroci v šole niso vrnili. Šele na začetku julija so v šolske klopi ponovno stopili otroci, ki jih je 
čakal zaključni izpit: pred vstopom v srednjo šolo in pred zaključkom srednje šole. Vsi ostali so avtomatično zaključili s svojo stopnjo 
razreda in napredovali na naslednjo. Šole so se za vse otroke ponovno odprle šele 1. oktobra, s pričetkom novega šolskega leta. Čeprav 
so šole s podporo države uvedle določene zdravstvene ukrepe  - uporaba mask in pranje rok – pa izziv vsekakor ostaja socialna razdalja. 
Kljub temu je bila vrnitev v šole do sedaj uspešna z izjemo šol na severu države, kjer se zaradi nestabilnih in nevarnih razmer že pred 
epidemijo ni šolalo več kot 350.000 otrok.  

Do začetka januarja so v državi zabeležili več kot 7000 primerov okužb in skoraj 90 smrti.  

Kljub epidemiji so novembra 2020 v državi izvedli tudi predsedniške volitve, kjer je bil po uradnih rezultatih ponovno izvoljen predse-
dnik Roch Marc Christian Kaboré. 

 

 

Vir foto: https://lefaso.net/spip.php?article101782   



Uspešen zaključek šolanja 

Kljub epidemiji je bilo lansko leto za mlade, vključene v program podporništva, še posebej uspešno. Z vašo podporo je kar sedem mla-

dih fantov in deklet uspešno zaključilo maturitetni izpit (BAC) in tako tudi končalo srednjo šolo. Najbolj uspešen je bil Traore Go Ada-

ma: izmed vseh sedmih je imel v zadnjem šolskem letu najvišje povprečje. Poleg njega so šolo zaključili še: Konate Fabé Moussa, Ro-

uamba Bibeta, Sawadogo Yassia, Konate Awa, Ouedraogo Fatoumata in Traore Minata. Hvala, da ste jih podpirali. Vsem želimo veliko 

sreče v prihodnje.  

 

Obnovljena streha pred knjižnico 

V mesecu juliju smo popravili streho pred knjižnico, ki je v zadnjih letih zaradi obrabe in vlage začela razpadati. Streha pred knjižnico je 

pomembna, saj nekateri otroci v poletnih mesecih raje berejo zunaj, pa tudi pri izvajanju nekaterih aktivnosti otrokom nudi senco. Pri 

popravilu smo ponovno uporabili slamo, material, ki se ga je tradicionalno uporabljajo v gradnji, v zadnjih letih pa se vedno bolj pogo-

sto uporablja pločevina. Slednja je sicer nekoliko bolj obstojna, vendar pa se zelo hitro segreje in je zato v poletnih mesecih pod njo 

zelo hitro vroče. Da bo torej otrokom, ki v knjižnico zahajajo, čim bolj omogočeno branje v senci, 

smo se vseeno odločili za uporabo tradicionalnega materiala.  



Knjižnica: prostor za učenje in igro 

 

Čeprav je bila knjižnica v mesecu marcu, aprilu in delno v maju zaprta, je 

bilo v ostalih mesecih živahno. Knjižničarka Barakissa je v letu zabeležila več 

kot 1700 obiskov, tako otrok kot tudi odraslih. V knjižnico se je vpisalo 131 

otrok in mladih, za katere je tekom leta Barakissa organizirala številne aktiv-

nosti: 14 delavnic branja in 6 delavnic pripovedovanja, pripravila je tudi de-

lavnice petja, računanja, risanja, igranja družbenih iger ter tudi 2 delavnici o 

epidemiji COVID-19 in kako se pred virusom ustrezno zavarovati.  

Delavnica računanja.  

Delavnica risanja. 

Delavnica branja. 

Igranje družabnih iger. 



GANA: BUSUA in AKRA 

Konec leta 2020 smo popravili streho knjižnice v vasi Busua na jugu Gane: to 

je bila prva prenova od leta 2008, ko je bila knjižnica zgrajena. Veter, dež in 

morska sol so streho v vseh teh letih že močno načeli, pred prenovo je že 

imela velike luknje, zaradi katerih so padavine pronicale direktno v knjižnico.  

Zdravstvena klinika v Busui, ki jo podpiramo s prostori v knjižnici, je avgusta 

dobila prvo babico, ki kot del zdravstvene ekipe pomaga nosečnicam pri po-

rodu. Na začetku septembra je že na svet pokukal prvi dojenček, pri rojstvu 

katerega je babica sodelovala. Za ambulanto je babica izredno pomembna 

pridobitev, saj se najbližja porodnišnica nahaja daleč stran. 

Zelena vas, projekt, ki ga vodi naša partnerska organizacija EHT Network  in 

ga sestavljajo ekološki zelenjavni vrt, ribja farma in center za druženje in uče-

nje, je novembra prejel nagrado s strani ganskega Ministrstva za hrano in 

kmetijstvo, za najboljšo ribjo farmo v lokalni skupnosti in za izredni prispevek 

k razvoju kmetijstva.  

GANA: LARABANGA 

Naša partnerska organizacije AEDIRG je poleg knjižnice vzpostavila manjši 

računalniški center, ki ga je opremila z dvema računalnikoma. V letu 2020 je 

izvedla dve delavnici računalniškega opismenjevanja, namenjena pa je bila 

predvsem dijakom in dijakinjam v srednji šoli. Večji del mladih v Larabangi 

namreč nima dostopa do računalnika. Tudi učni predmet o informacijski teh-

nologiji v srednji šoli poteka brez praktičnega dela z računalnikom. Nekateri 

se šele pri vstopu na univerzo, v kolikor tam nadaljujejo izobraževanje, soo-

čijo z delom na računalniku. Takšne delavnice tako omogočijo osvojitev 

osnovnega računalniškega znanja in razumevanja.  

Zaradi ukrepov proti epidemiji otroci in mladi v Gani skoraj 9 mesecev niso 

obiskali šole. Zato so naši lokalni partnerji v knjižnici med septembrom in 

novembrom 2020 organizirali dodatne učne ure, kjer so lahko učenci in 

učenke obnovili znanje, preden so se januarja 2021 ponovno vrnili v šolo.  

DRUGE LOKACIJE 

Zdravstvena klinika v Busui.  Računalniške delavnice. 



 H 

V 

A 

L 

A 

Iz srca hvala, da ste vse to omogočili s svojo nesebično podporo našega pro-
grama, s katerim skupaj izboljšujemo življenje otrokom in lokalnim skupno-
stim. Verjamemo, da je naša prihodnost in prihodnost naših otrok odvisna 
od uravnoteženega razvoja celega sveta.  

Za vse dodatne informacije o programu podporništva smo vam na voljo: 
Barbara Vodopivec, barbara@humanitas.si   
Telefon: +386 (0)1 430 03 43. 
 
Spremljajte nas lahko tudi na Facebooku in na spletni strani:  
https://www.humanitas.si/  
https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/ 
 
Vabljeni, da si za plačevanje vašega prispevka naredite trajnik, s katerim bo-
ste prihranili čas in olajšali delo tako vam kot nam. 
 
Veseli bomo, če boste letno poročilo posredovali tudi svojim prijateljem in jih 
povabili, da skupaj z vami pomagajo otrokom v afriških skupnostih.  
 

KENIJA: KENDU BAY 

Šolanje v času COVID-19 

V okviru ukrepov proti epidemiji COVID-19 je Kenija v začetku leta 2020 za-

prla vse šole. Na začetku avgusta so za osnovne šole pričeli s programom 

skupnostnega učenja, univerzitetni in srednješolski program pa je potekal 

po spletu, za kar so moralo vsi plačati visok prispevek. Šole so se ponovno 

pričele odpirati sredi oktobra, vsi učenci pa so se v šole vrnili šele 4. januarja 

2021. Partnerska organizacija Kendu Bay Rural Integrated Development 

Prorgamme že od začetka epidemije izvaja kampanjo ozaveščanja o preven-

tivnih ukrepih proti epidemiji. V ta namen so se tudi povezali z lokalno radij-

sko postajo Gulf Radio, kjer dajejo prav poseben poudarek komunikaciji o 

šolanju v času epidemije.  

Posledice epidemije 

V času epidemije je mnogo staršev otrok iz našega programa izgubilo doho-

dek. Marsikatero podjetje se je zaprlo. Ko so bile šole odprte, so nekateri 

denar služili z gospodinjskimi opravili za učitelje, a je zaradi epidemije tudi 

ta vir dohodka usahnil. Hkrati so bili otroci več časa doma in za številne dru-

žine je to pomenilo tudi več stroškov hrane. Prav zaradi te ekonomske sti-

ske smo del 

denarja lani 

namenili tudi 

podpori druži-

nam pri naku-

pu osnovnih 

življenjskih 

potrebščin.  



Še več informacij najdete na http://www.humanitas.si. 


