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O WAKITACE
Když se malá škola v České republice rozhodne pomáhat
velké škole v Africe...
V roce 2007 přišla do základní školy na Zličíně Alice Nabeta. Tehdy
školu navštívila kvůli své diplomové práci a neměla tušení, co tím
spustí. Žákům vyprávěla, v jakých podmínkách žijí a učí se děti u
ní doma - v malé vesnici Wakitaka v Ugandě. České děti to zasáhlo
natolik, že se spontánně rozhodly svým ugandským vrstevníkům
pomoci. Kvalitní vzdělání je vždy klíčem pro společenskou
proměnu, které je v dnešním světě tolik potřeba.
A tak se nadšení žáků brzy přeneslo na rodiče, zaměstnance školy
a další lidi okolo.
V roce 2009 založila Klára Kappala neziskovou organizaci
Wakitaka. Svými aktivitami se snaží posilovat potřebu lidské
sounáležitosti a připomínat, jak důležité je nebýt lhostejný a vážit
si toho, co máme a jak žijeme. V Ugandě projekt koordinuje její
přítelkyně Alice Nabeta a placené funkce či administrativní
poplatky ve spolku Wakitaka neexistují. Odměnou všech, kteří
v ČR i Africe jakýmkoli způsobem spolupracují, je hřejivý pocit
smysluplné činnosti.
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UMĚNÍ DAROVAT
V projektu Umění darovat bychom rádi využili klady takzvané
adopce na dálku a zminimalizovali její zápory. O tématu jsem v
roce 2009 napsala diplomovou práci, kterou jsem obhájila za
jedna a která byla publikována v odborném časopise. Když jsem
však práci psala, měla jsem úplně jiné názory, než mám dnes.
Zkušenost z Afriky je velmi pozměnila a formovala zásady, kterými
jsme se rozhodli při realizaci projektu řídit. Od roku 2010 tak
praktikujeme tuto pomoc po svém.
Dětí, které by potřebovaly podporu, je ve škole Wakitaka téměř
polovina z celkového počtu a do projektu Umění darovat jsou
postupně vybírány ty, které pomoc potřebují nejvíce. Žáci
konkrétní dárce z Evropy neznají a nevytváří si k nim žádná citová
či existenční pouta. Pojmenování projektu nám připomíná, že
nečekáme dopisy plné díků a děti si neadoptujeme (byť v
přeneseném slova smyslu), protože mají v Africe své vlastní rodiny,
jichž si potřebují vážit. O dětech na webových stránkách záměrně
neuvádíme kromě jména žádné další informace. Nenaleznete zde
ani jejich fotografie, protože věříme, že vystavovat identitu těchto
dětí na internetu je neetické, nehledě na to, že na základě faktorů,
jakými jsou věk či vzhled, často dochází ke zbytečné diskriminaci
těch méně hezkých či starších. Konkrétnímu dárci fotografii žáka
a informace o něm samozřejmě poskytneme.
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Jelikož všichni z Wakitaka týmu v ČR i v Africe pracují zcela
zadarmo a potřebné věci zařizují na vlastní náklady, nestrháváme
z částky žádné administrativní poplatky a zbylých 600 Kč z
Vašeho daru si dovolujeme použít pro ostatní děti, abychom
zmírnili zvýhodnění těch již obdarovaných.

-3-

Výše daru byla vypočtena na 3000 Kč za rok pro jednoho žáka.
Peníze zasíláme 3x ročně na účet školy spolu s instrukcemi, dle
kterých je učitelé využijí. Ideální je posílat 250 Kč měsíčně trvalým
příkazem. 2400 Kč z celkové částky jde přímo Vámi vybranému
dítěti. Za tuto částku mu poskytnete nejen vše potřebné ke studiu
(2x uniforma – šaty pro dívky či tričko a krátké kalhoty pro chlapce,
ponožky, boty, školní brašna, školní pomůcky, toaletní papír,
placené školní zkoušky a případné doučování), ale zaplatíte mu i
teplý oběd každý den. Mnoho dětí ve škole celý den nic nejí i
přesto, že výuka trvá denně od osmi ráno do pěti hodin
odpoledne. Syté bříško je přitom jeden z nejdůležitějších
předpokladů pro dobré studium.

ROK 2021
Rok 2021 byl stejně jako rok předchozí silně poznamenán
pandemií koronaviru. V Ugandě se děti stále učily
velmi sporadicky. I přesto byly tendence školy otevírat, avšak za
přísných hygienických opatření.
Škola musela pro otevření splňovat spoustu (občas i velmi
hloupých) podmínek. A tak jsme třeba financovali plot,
bez kterého školy nesměly své učebny otevřít. Bylo to pár
stlučených klacků dohromady a o jejich užitku jsme
všichni velmi pochybovaly. Ale vládní nařízení se obcházet
nemohou, jinak škole hrozí vysoké pokuty, které by v
podstatě znemožnily jejich další existenci. Škola za naše peníze
také nakoupila dezinfekce, teploměry a další
povinné hygienické pomůcky pro otevření.
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Zatímco byla škola zavřená, udělaly se opravy ve školní kuchyni
(školní kuchyně = cihlový kamrlík s ohništěm v
rohu) a koupil se mrazák! To byla velká věc. Dokonce tak veliká, že
na něj vděční učitelé nalepili obří ceduli s
poděkováním. Možnost dát si vychlazené pití je v tamních
podmínkách opravdový luxus a učitelům to značně
zpříjemňuje jejich obdivuhodnou a vyčerpávající práci. V
mrazáku jsou učiteli také vyráběny “ledové pytlíčky” taková sladká zmrzlá voda, které si děti mohou během vyučování
zakoupit (cca 5 korun jeden).
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SPOLU PRO
WAKITAKU
V roce 2021 sice 21. listopadu v Malostranské Besedě akce
proběhla, ale byla velmi silně ovlivněna stále
probíhající pandemií koronaviru. Většina účinkujících bylo
nemocných či v karanténě, a účast byla slabá.
Zakladatelka Klára Kappala se celý rok těšila na to, že po loňské
zrušené akci se konečně zase s lidmi sejde, ale
těšení se rozplynulo s přijetím SMS, ve které stálo “pozitivní”. Její
skvělý tým ale dokázal, že akce se obejde i bez
ní a na podporu dětí Wakitaky se vybralo 27.000 korun.
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FINANČNÍ
ZPRÁVA
Na transparentním účtu lze průběžně kontrolovat, jak
s penězi hospodaříme.
Veškeré finanční prostředky jsou stoprocentně použity
pro školu Wakitaka.

Stav účtu k 1.1.2021

263 588,60 Kč

Celkem vybráno na “Umění darovat”

135 650,00 Kč

Celkem vybráno na “Darech”
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Do Afriky posláno celkem

VÝROČNÍ ZPRÁVA WAKITAKA

Ostatní výdaje (poplatky bance za převod)
Stav účtu k 31.12.2021

81 674,46 Kč
- 124 027,43 Kč
- 1 196,44 Kč
355 689,19 Kč

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří kontinuálně přispívají či
jednorázově podpořili naše snažení v tomto roce.
Ceníme si každé koruny, kterou se rozhodnete utratit za lepší
vzdělání dětí v Africe.
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