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LETNO POROČILO 2021 
O PROGRAMU PODPORNIŠTVA 
OTROK IN LOKALNIH SKUPNOSTIH



Južna Gana

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 Parditeyem, ki je za vas pripravil 
kratko poročilo o dogajanju v letu 2021. 

Zaradi pandemije Covid-19 se je šolsko leto 2020-2021 zaključilo šele 
decembra 2021. V tem šolskem letu se je z vašo podporo izobraževalo 
skupno 89 otrok, od tega jih je skoraj polovica zaključevala zadnji, tretji 
letnik višje srednje šole.  Decembra 2021 je tako šolanje in program 
podporništva zaključilo 55 otrok, od tega jih je 41 zaključilo srednješolsko 
izobraževanje, trije pa so zaključili poklicno izobraževanje. Na zaključnih 
srečanjih z lokalnim koordinatorjem se se poslovili in zahvalili vsem vam, 
podpornikom, ki ste jim omogočili pridobitev izobrazbe. Hkrati so prejeli 
tudi denarno podporo, ki jim bo pomagala pri nadaljevanju izobrazbe ali na 
začetku kariere. 

Na novo smo v program podporništva vključili 33 otrok , ki so večinoma 
stari med devet in dvanajst let in so januarja 2022 vstopili v 5. in 6 razred 
osnovne šole ali prvi letnik nižje srednje šole. Otroci so marljivi in resni z 
veliko motivacije za nadaljevanje izobraževanja. Upajo, da bodo lahko po 
pridobitvi izobrazbe pomagali družini, saj so vsi iz revnejših okolij in živijo 
le z enim staršem ali starim staršem. Večina staršev le s težavo zasluži 
dovolj za preživljanje otrok, zato je podpora, ki jo podporniki namenjate 
izobraževanju otrok v Gani, še toliko pomembnejša. 

Več o organizaciji Embracing Hidden Talents Network na:  
https://www.facebook.com/embracingtalents/.
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Novi otroci v programu podporništva

V Gani so letos nimajo običajnih počitnic

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


Učenci in učenke skrbijo za čistočo zaradi Covid-19
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Maske so v šoli obvezne tudi v Gani

Šolanje v Gani je letos potekalo o spremenjenem programu

Šolsko leto in Covid-19
 
Šolsko leto 2021 je v Gani potekalo po prilagojenem 
programu in urniku zaradi pandemije Covida-19, zaradi 
katerega so otroci marca 2020 ostali doma in se v 
šole vrnili šele januarja 2021. Januarja 2021 se je tako 
začelo šolsko leto, ki bi se v normalnih razmerah začelo 
septembra 2020, končalo pa julija 2021. 

Zaradi prilagoditev so tako otroci šolsko leto zaključili 
decembra 2021, januarja 2022 pa začenjajo novo šolsko 
leto, ki bo najverjetneje trajalo do decembra 2022. 
Načrtov ali smernic, da bi šolsko leto spet postavili v 
stare časovne okvirje, za zdaj ni. 

Da bi preprečili širjenje virusa, so ganske šolske oblasti 
prilagodile tudi termine počitnic, s čimer so omogočile 
izmenjevanje otrok v šolah – s tem izmenjevanjem naj 
bi zmanjšali število otrok v šolah in omejili širjenje 
virusa Covid-19. Ganske šolske oblasti so sicer uvedle 
tudi številne druge ukrepe, s katerimi naj bi preprečile 
širjenje virusa, kot so obvezne maske, zagotavljanje 
prostorov in razkužil za umivanje rok in ohranjanje 
higiene, navodila o ohranjanju razdalje itd. Čeprav se je 
virus širil tudi med otroki in mladimi, pa se je življenje 
v Gani tekom leta vsaj za mlade vrnilo na stare tire, 
kar jim je omogočilo, da hodijo v šolo, se udeležujejo 
popoldanskih šolskih aktivnosti in se družijo s prijatelji 
in prijateljicami.
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Reforme šolskega sistema v Gani  
v 2021

Gana je letos - tudi v luči spopadanja s Covid – 19 
uvedla nekatere reforme šolskega sistema, ki temeljijo 
na dodatnem raziskovalnem delu, aktivnemu delovanju 
učencev in učenk v skupnostih in na projektnem delu.  V 
novem sistemu bo eden glavnih poudarkov tudi ustrezna 
računalniška oprema – v večini ganskih šol namreč 
še vedno nimajo računalnikov ali pa so le-ti zastareli. 
Izobraževalne ustanove bodo morale zaposliti tudi 
dodatne učitelje in učiteljice z veščinami in kvalifikacijami 
na področjih različnih znanosti. 

Skupina otrok, ki se na novo pridružuje programu podporništva

V novem sistemu bodo predšolska vzgoja, osnovna šola, 
nižja srednja šola (7. do 9. razred OŠ po našem sistemu) 
ter višja srednja šola poimenovane kot »Basic Education« 
oziroma osnovno izobraževanje. Stopnje, ki so bile prej 
imenovane Junior High School 1, 2, 3 (JHS - nižja srednja 
šola) so preimenovali v »Basic Education« 7, 8, 9, prvi 
razred višje srednje šole (Senior High School 1) pa je 
postal »Basic Education« 10. 

Vsi učenci stopenj osnovne izobrazbe (Basic Education 
7-10) bodo imeli iste osnovne predmete: matematiko, 
naravoslovje, jezike, vero in etiko, športno vzgojo, karierno 
usmerjanje, družboslovje, računalništvo in umetnost.

Standardizirano nacionalno preverjanje znanja  
(National Standard Assessment test – NSAT) bo potekalo 
na stopnjah Basic Education 2, 4, 6 in 8. BECE bo 
nadomestilo preverjanje znanja v JHS 3 (po novem Basic 
Education 9), ki bo omogočilo otrokom, da se vpišejo v 
SHS 1 (oz. po novem Basic Education 10). Na koncu SHS 
1 bodo otroci opravljali izpite iz omenjenih osnovnih 
predmetov, ki jim bodo omogočili vpis v SHS 2. Na stopnji 
SHS 2 bodo otroci morali izbrati ali poklicne in tehnične 
programe ali srednješolske programe na področju 
znanosti, poslovanja, itd,. ki jim bodo mogočili pridobitev 
diplome. Po uspešnem zaključku SHS3 bodo pridobili 
diplomo, v istem letniku pa bodo lahko opravljali tudi 
sprejemne izpite za študij na univerzi.
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JoanaLetno srečanje z otroki v Zeleni vasi

Program podporništva letos 
zaključuje 55 otrok, med njimi tudi 
Joana

Joana je 20-letno dekle iz mesta Butre na obali Zahodne 
regije. V program podporništva smo jo vključili leta 
2009, ko je bila stara osem let. Od vključitve v program 
si je Joana želela, da bi postala medicinska sestra, kar je 
bilo takrat nepredstavljivo, saj ni znala ne brati ne pisati. 
Samo mesto Butre je tudi zelo revno in do vključitve 
Joane v program podporništva še nobeno dekle iz vasi 
ni uspelo pridobiti zdravstvene izobrazbe. Joani in 
drugim otrokom iz programa podporništva iz vasi so pri 
učenju branja in pisanja pomagali tudi prostovoljci, ki 
so igrali pomembno vlogo tudi pri spodbujanju otrok in 
pri ohranjanju njihove osredotočenosti na učenje. Joana 
se je sedaj vpisala v prvi letnik kolidža za medicinske 
sestre. Postala je vzor za druge otroke iz njene skupnosti 
in živi svoje sanje – tako ona kot njena skupnost sta 
hvaležni za podporo, ki jo je dobila.
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Mladi, ki so decembra 2021 uspešno zaključili izobraževanje
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Obisk predstavnikov ganskega sveta za knjižnice

Nova mala porodnišnica v Busui

V GANI PODPORAMO TUDI ŠTEVILNE 
SKUPNOSTNE PROJEKTE

Knjižnica v Gani
 
Knjižnico v Gani je novembra 2021 obiskal ganski svet za knjižnice, ki bo 
junija 2022 prevzel upravljanje knjižnice. Med obiskom knjižnice so se 
predstavniki sveta sestali s predstavnikom skupnosti ter predstavnikom 
partnerske organizacije. Dogovorili so se, da bodo knjižnico razdelili v 
dve sekciji, eno za odrasle in drugo za otroke. Knjižnico bodo preuredili, 
pregledali stare knjige, vsako leto bodo ganske oblasti knjižnici podarile 
tudi nekaj knjig. Obenem so predlagali, da bi ob knjižnico zgradili manjši 
vodnjak ter saniratne prostore za otroke in druge obiskovalce knjižnice.

Klinika

Del knjižnice, ki je bil preurejen v skupnostno kliniko, je sedaj dokončan, 
delujoča je tudi soba za nosečnice in rojstva otrok. V centru delajo štiri 
zdravstvene delavke, center je odprt vsak dan med 7.30 zjutraj in 20.30 
zvečer, le ob nedeljah dela klinika polovični delovni čas, to je od 12.00 
ure do 20.30 zvečer. 

Klinika je za skupnost zelo pomembna, saj tako lokalnemu prebivalstvu 
ni potrebno hoditi v oddaljena mesta k zdravniku oziroma na 
zdravljenje, prav tako pa v kliniki preprečijo številne komplikacije, ki bi 
lahko nastale pri rojevanju doma brez zdravstvene oskrbe.

Klinika sicer po besedah osebja še vedno potrebuje dodatne storitve, 
kot so na primer prenočišče za osebje ali vozilo, ki bi omogočilo nudenje 
zdravstvene oskrbe tudi v bolj oddaljenih krajih in v primeru urgence. 
Osebje je sicer z delom zadovoljno, saj so doslej uspeli rešiti tudi 
kompleksne primere, prav tako pa so se ljudje navadili na obiskovanje 
klinike in posvetovanje z njimi.
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Zelena vas

Zelena vas partnerske organizacije se počasi širi, vedno 
več lokalnega prebivalstva se zanima zanjo in kupuje 
njihove pridelke, kot so solata, čebula, jajčevec in 
paradižnik – letos so imeli kar tri sezone zelenjave, ki 
so jo po primernih cenah prodajali v skupnosti. Vedno je 
na voljo tudi določeno sadje, kot so kokos, pawpaw in 
banane. Predvsem pa je Zelena vas v skupnosti znana po 
gojenju rib – letos so razširili ribnik, v novem delu sedaj 
gojijo mlade ribe. Ribe vsako soboto prodajajo članom 
skupnosti, ki si jih zaradi ugodnih cen lahko privoščijo.  

V Zeleni vasi so sicer letos po nepričakovanih poplavah 
še nadgradili zelenjavne gredice in še dodatno uredili 
zidove, ki bodo preprečili erozijo zemlje v ribnike. 
Hkrati ozaveščajo o pomenu ponovne uporabe plastike 
– predvsem plastenk, ki jih je povsod veliko. Letos so 
iz tisoč plastenk, napolnjenih s peskom, naredili vodni 
zbiralnik in tako prihranili gradbeni material.

Nadaljevanje dela v Zeleni vasi



Larabanga – učitelji z maskami in razkužili

Druge 
lokacije
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Gana – Larabanga 

V Larabangi smo poskušali skupaj z lokalno partnersko 
organizacijo leta 2021 nadoknaditi, kar je bilo v 
prejšnjem šolskem letu izgubljenega zaradi pandemije 
Covid-19. Covid-19 je negativno vplival na celotno 
skupnost v Larabangi, saj so zaradi širjenja virusa 
nekateri starši izgubili zaposlitve in vir dohodka, 
cene pa so zelo narasle. Ker številni starši na začetku 
šolskega leta niso zmogli svojim otrokom zagotoviti 
potrebnega šolskega materiala, je naša partnerska 
organizacija v Larabangi tokrat razdelila zvezke in pisala 
ne samo otrokom, ki jih podpiramo v okviru programa 
podporništva, ampak tudi drugim otrokom tamkajšnje 
osnovne šole. 

Poleg tega se je otrokom nudila dodatna podpora v 
obliki učne pomoči – predstavniki lokalnega partnerja so 
namreč priskočili na pomoč učiteljem v eni od osnovnih 
šol v Larabangi in prostovoljno poučevali določene 
predmete, kot sta matematika in naravoslovje.

Poskrbeli so tudi za učitelje in učiteljice, ki so bili ob 
vrnitvi v šole večinoma zaskrbljeni zaradi širjenja virusa. 
Opremili so jih z maskami in razkužili, tako da so se 
učitelji in učiteljice bolj samozavestno in z manj strahu 
vrnili v razrede.
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Burkina Faso: Bobo Dioulasso

Kljub virusu Covid-19 so bili leta 2021 naši lokalni 
partnerji in zaposleni v knjižnici v Bobo-Dioulassu 
zelo aktivni in vzdušje v knjižnici je bilo zelo 
živahno. Vsak mesec je knjižničarka zabeležila 
nekaj novih članov, okoli 25 izposoj knjig in okoli 
300 do 400 obiskov knjižnice, se pravi okoli 12 
obiskovalcev dnevno. Med njimi so bili predvsem 
otroci in mladi, ki so se v knjižnici tudi učili, saj 
jim je nudila potreben mir in primerno okolje, pa 
tudi dodatno literaturo in strokovne knjige, kot so 
enciklopedije. 

Poleg tega je za animacijo otrok v knjižnici 
skrbela tudi knjižničarka, ki je za otroke redno, 
večinoma enkrat do dvakrat mesečno, organizirala 
delavnice pripovedovanja zgodb in branja knjig ter 
pogovore o prebranih knjigah. Ob teh dejavnostih 
je knjižničarka otroke tudi seznanjala s pomenom 
branja knjig za njihov razvoj in prihodnost. Približno 
vsak mesec enkrat je knjižničarka za otroke 
organizirala tudi delavnice risanja, katerih cilj 
je bil, da otroci vzljubijo ustvarjanje in razvijejo 
kreativnost. Poleg tega so se otroci udeleževali tudi 
srečanj, na katerih so se igrali različne lokalne in 
mednarodne igre ter reševali križanke, po potrebi 
so bile organizirane tudi učne ure matematike za 
tiste, ki imajo s tem predmetom težave.

Branje s knjižničarko v Humanitasovi knjižnici
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Kenija: Kendu Bay

V Keniji so po dolgih letih načrtovanja uvedli nove 
učne načrte in nov šolski sistem, s katerimi so 
nadomestili 32 let star sistem, po katerem so bili 
otroci 8 let v osnovni šoli, 4 v srednji šoli in 4 leta 
na univerzi. Nov šolski okvir je sestavljen  iz dveh 
let predšolske vzgoje, 6 let osnovne šole, ki mu 
sledijo tri leta nižje in tri leta višje srednje šole. Po 
starem sistemu so otroke v zadnjem letu osnovne 
in srednje šole čakali naporni državni izpiti, katerih 
rezultat je bil ključen za vpis otrok na srednje šole 
ali univerze, zaradi česar so bili tako otroci kot 
starši vedno pod hudim stresom. Ti izpiti so sedaj 
ukinjeni, že od osnovne šole naprej bo poudarek 
na krepitvi življenjskih veščin, ki bodo otrokom 
pomagale v premagovanju izzivov med šolanjem  
in kasneje v življenju.

Vzporedno naj bi usposobili tudi učitelje, da bodo 
imeli dovolj znanja in veščin za spodbujanje otrok, 
da realizirajo svoj potencial. Poleg tega naj bi 
učitelji in učiteljice svoje poučevanje prilagodili 
potrebam, interesom in talentom posameznih 
učencev in učenk, pri tem pa naj bi sodelovali tudi 
s starši in lokalno skupnostjo.

Srečanje staršev otrok v Kendu Bayu
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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: 

Katja Kumar, katja@humanitas.si 
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/ 
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https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/


Še več informacij najdete na www.humanitas.si.


