
LETNO POROČILO  

O IZVAJANJU PROGRAMA  

PODPORNIŠTVA OTROK IN LOKALNIH SKUPNOSTI  

ZA LETO 2020 
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Program podporništva otrok in lokalnih skupnosti v južni Gani poteka v prestolnici Akra in vasi Busua z okolico. Pri izvajanju programa 

sodelujemo z lokalno partnersko organizacijo Embracing Hidden Talents Network (EHT) in njenim koordinatorjem Ebenezerjem Pardi-

teyem, ki je za vas pripravil kratko poročilo o dogajanju v letu 2020.  

V šolskem letu 2019/2020 smo z vašo podporo na severu Gane sponzorirali 120 otrok: 9 v osnovni šoli, 97 v srednji šoli, 4 v poklicni šoli 

in 10 na univerzi. Plačali smo jim šolnino in kupili učbenike, šolske torbe, šolske potrebščine in uniforme. Zaradi epidemije so otroci šo-

lo zaključili šele ob koncu leta 2020, novo šolsko leto pa se je začelo januarja 2021. Kar 38 otrok je srednjo šolo uspešno zaključilo, od 

tega jih bo 12 nadaljevalo izobraževanje na univerzi ali kolidžu. Na začetku leta 2021 je v program vključenih 89 otrok, od tega so 4 v 

osnovni šoli, 59 v srednji šoli, 11 v poklicni šoli in 15 na univerzi oziroma kolidžu. 

Poleg podore šolanju otrokom smo nadaljevali z izvajanjem projektov, ki služijo širši lokalni skupnosti.  

Več o organizaciji Embracing Hidden Talents Network  na: https://www.facebook.com/embracingtalents/.  

JUŽNA GANA: Akra in Busua z okolico 

https://www.facebook.com/embracingtalents/


Šolanje v času epidemije 

V Gani so že na sredini marca sprejeli številne ukrepe proti širjenju virusa COVID-19, med temi ukrepi je bilo tudi zaprtje šol. Za učence 

osnovne šole je država sprva uvedla poseben program na televiziji, ki se je osredotočal predvsem na matematiko, znanost in anglešči-

no. Takšen način šolanja je imel seveda številne izzive, saj vsi doma nimajo televizije, marsikje pa so pogosti tudi izpadi v elektrike. V 

manjših skupnostih so skupinske učne ure zato organizirali tudi učitelji ali starejši učenci. Tudi za dijake v srednji šoli je poseben pro-

gram potekal na nacionalni televiziji, poleg matematike, angleščine in znanosti so predvajali še družboslovne vede. Konec poletja so se 

v šole vrnili zgolj tisti učenci, ki jih je čakal zaključni izpit, ostali, z izjemo osnovne šole, pa so se vrnili šele oktobra, da so zaključili zad-

nji semester šolskega leta. Novo šolsko leto se je tako pričelo šele z 18. januarjem 2021: to je prvič po 9 mesecih, da so vsi učenci po-

novno vstopili v šolo. Ob ponovnem odprtju je država uvedla številne zdravstvene ukrepe.  

Epidemija je močno vplivala na življenje ljudi. Za številne družine, odvi-

sne od dnevnega zaslužka, je preživetje postalo izziv. To je še posebej 

očitno v vaseh kot je Busua, ki so že vrsto let popolnoma odvisne od 

nacionalnega in mednarodnega turizma. Zaradi epidemije so propadli 

hoteli in restavracije, večina lokalnih prebivalcev je ostala brez zasluž-

ka.  

V Gani je od pričetka epidemije zaradi virusa zbolelo več kot 55.000 

ljudi, od tega je bilo zabeleženih 336 smrti.  

Vir foto: https://images.app.goo.gl/aCAC5ULHP2E1619V7  



Šolski uspehi navkljub epidemiji 

Čeprav se je zaradi epidemije COVID-19 šolsko leto v Gani občutno zamaknilo, 

učenci in učenke pa velik del leta do izobraževanja niso imeli dobrega dosto-

pa, so številni otroci, vključeni v naš program, šolo zelo uspešno opravili. Vsi 

učenci in učenke, ki so lani hodili v zadnji razred nižje srednje šole (oziroma 

zadnjo triado osnovne šole), so uspešno opravili zaključni izpit in se vpisali na 

srednjo šolo (SHS), s katero bodo pričeli marca. Iskrene čestitke! Ponosni pa 

smo tudi na kar 38 učencev in učenk, ki so s koncem leta uspešno zaključili 

tudi srednjo šolo. Kar 12 izmed njih bo letos svoje izobraževanje tudi nadalje-

valo, nekateri pa bodo v letu 2021 morali še popravljati končne izpite. Na sliki 

(desno) uspešni »maturantje« Atsu, Ebenezer, Ewoe, Rebecca, Letsu in Gifty. 

Na slikah spodaj srečanje staršev in otrok v Zeleni Vasi (levo spodaj) ter učite-

ljev in lokalnih vodij v Busui (desno spodaj). 

 

 



Knjižnica v Busui je dobila novo streho 
Konec leta 2020 smo uspeli popraviti 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. Zato smo jo konec leta prenovili in tako ponovno omogočili otrokom, da jo 
brez težav obiskujejo.  
  
 
 
Zdravstvena klinika v Busui dobila prvo babico 
Sredi leta se je v zdravstveni kliniki v Busui , ki se 
nahaja v prostorih poleg knjižnice, zaposlila prva 
babica, ki kot del zdravstvene ekipe pomaga no-
sečnicam pri porodu. Od septembra dalje so se 
v kliniki že rodili štirje dojenčki. Ob tem pa klini-
ka nadaljuje tudi z rednimi pregledi in zdravstve-
nimi storitvami za mlajše in starejše v skupnosti.  
  
 
 

 
Zelena vas je prejela nagrado 
Zelena vas, projekt, ki ga vodi naša partnerska organizacija 
in ga sestavljajo ekološki zelenjavni vrt, ribja farma in cen-
ter za druženje in učenje, je novembra prejela nagrado s 
strani ganskega Ministrstva za hrano in kmetijstvo, za naj-
boljšo ribjo farmo v lokalni skupnosti in za izredni prispevek 
k razvoju kmetijstva. Hvala vsem podpornikom in podporni-
cam, ki ste to omogočili! 
  



DRUGE LOKACIJE 

BURKINA FASO: BOBO-DIOULASSO 

V Burkina Fasu program poteka v mestu Bobo-Dioulassu. V šolskem letu 

2019/2020 smo sponzorirali 44 otrok: 7 otrok je srednjo šolo uspešno za-

ključilo, 4 pa so zaradi osebnih razlogov šolanje prekinili. V šolskem letu 

2020/2021 podpiramo 33 otrok: 12 v osnovni šoli, 20 v srednji šoli in 1 v 

poklicni šoli. 

V mesecu juliju smo popravili streho pred knjižnico, ki je v zadnjih letih za-

radi obrabe in vlage začela razpadati. Pri popravilu smo za ponovno upora-

bili slamo, material, ki se ga je tradicionalno uporabljajo v gradnji, v zad-

njih letih pa se vedno bolj pogosto uporablja pločevina. Slednja je sicer ne-

koliko bolj obstojna, vendar pa se zelo hitro segreje in je zato v poletnih 

mesecih pod njo zelo hitro vroče. Čeprav je bila knjižnica v mesecu marcu, 

aprilu in delno v maju zaprta, je bilo v ostalih mesecih živahno. Knjižničar-

ka 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 organiziral 

številne aktivnosti: 14 de-

lavnic branja in 6 delavnic 

pripovedovanja, pripravila 

je tudi delavnice petja, 

računanja, risanja, igranja 

družbenih iger, ter tudi 2 

delavnici o epidemiji 

COVID-19 in kako se pred 

virusom ustrezno zavaro-

vati. 

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.  

Računalniške delavnice. 

Delavnica branja.  



KENIJA: KENDU BAY 

Šolanje v času COVID-19 

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

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

nega 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 začet-

ka epidemije izvaja kampanjo ozaveščanja o preventivnih ukrepih proti epide-

miji. V ta namen so se tudi povezali z lokalno radijsko 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 dohodek. 

Marsikatero podjetje se je zaprlo. Ko so bile šole odprte, so nekateri denar slu-

žili z gospodinjskimi opravili za učitelje, a je zaradi epidemije tudi ta vir dohod-

ka usahnil. Hkrati so bili otroci več časa doma in za številne družine je to po-

menilo tudi več stroškov. Prav zaradi te ekonomske stiske smo del denarja lani 

namenili tudi podpori družinam pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin. 
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Iz srca hvala, da ste vse to omogočili s svojo nesebično podporo našega 
programa, s katerim skupaj izboljšujemo življenje otrokom in lokalnim 
skupnostim. 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.  



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


