
 

 

            

Tisková zpráva, 3. srpna 2010  
 

Projekt e-Afric@ přiveze do Keni počítače dětem ze slumů 
 
Celkem 25 počítačových sestav získají děti v Keni v rámci projektu e-Afric@. Projekt organizuje 
nadační fond Asante Kenya ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a společnostmi Microsoft 
a DHL Express Czech Republic. Masarykova univerzita věnovala vyřazené počítače, společnost 
Microsoft zajistila na základě grantu potřebný software a DHL Express Czech Republic vše 
odveze až do hlavního města Keni Nairobi. Počítače pro africké děti  byly dnes předány v 
univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích společnosti DHL k řádnému 
zabalení, celnímu odbavení a následné přepravě.  

Cílem projektu e-Afric@ je umožnit dětem z nejslabších sociálních vrstev získat základní počítačové 
a technické dovednosti, protože počítačová gramotnost se i v Africe stává jedním z klíčových aspektů 
konkurenceschopnosti na trhu práce. „Přístup k počítačům a internetu pomůže africkým dětem získat 
potřebné vzdělání a v budoucnu i zaměstnání, což může přispět k řešení mnoha problémů tohoto 
kontinentu,“ řekl Radovan Kareš z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, která se do projektu 
zapojila spolu s Ekonomicko-správní a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity.  

„Afrika je zmítána řadou problémů. Většina má společného jmenovatele – nedostatečné vzdělání. I když 
je vzdělání právem všech dětí a současně nezbytnou podmínkou reálné naděje na kvalitnější život, tak se 
místním vládám dlouhodobě nedaří je v dostatečné míře uspokojovat. Dostupnost a úroveň vzdělání 
afrických dětí samozřejmě přímo ovlivňuje kvalitu jejich budoucího života a předurčuje vzorce chování, 
které jsou nutné pro odstraňování řady problémů, s nimiž se musí během života vypořádat (HIV/AIDS, 
ženská obřízka, sňatky dívek v útlém věku a s tím spojená časná mateřství, válečné konflikty atd.),“ 
dodala zakladatelka nadačního fondu Asante Kenya Lejla Abbasová.  

„Jedním z hlavních poslání společnosti Microsoft je umožnit lidem realizovat jejich potenciál. 
Proto jsme se také zapojili do projektu e-Afric@ a poskytli softwarové vybavení pro počítačové 
sestavy. Věříme, že vzdělání a počítačová dovednost mohou pomoci dětem v rozvojových zemích 
k lepšímu uplatnění a především k lepšímu životu,“ uvedla Markéta Kuklová, manažerka vnější a 
vnitřní komunikace a tisková mluvčí společnosti Microsoft.  

„Naše společnost se ujme přepravy počítačů na trase z Brna do Nairobi a zároveň zajistí profesionální 
zabalení všech přístrojů, aby nedošlo během cesty k jejich poškození,“ potvrdil zástupce DHL Express 
CZ Martin Dvořák, Customer Solutions & Special Services Manager. „Jsme rádi, že naše dlouholeté 
celosvětové zkušenosti v expresní přepravě pomohou usnadnit keňským dětem přístup ke vzdělání,“ 
dodal. Na místě budou počítače předány do škol k bezplatné výuce žáků, a to v turnusech o délce 
několika hodin a opakovaně během týdne.  

O tom, jak děti v Keni počítače využívají, se budou moci přesvědčit české děti spolu s rodiči, učiteli a 
dalšími zájemci již 8. září v knihovně Univerzitního kampusu Bohunice na akci Jak začíná školní rok 
v Africe. Čeští školáci dostanou příležitost popovídat si prostřednictvím internetu s dětmi v Nairobi o 



 

          

tom, jak se chodí v Africe do školy, co nejraději dělají po vyučování, a vůbec o všem, co je zajímá. 
Organizátoři připravují bohatý doprovodný program, kde nebudou chybět africké tance a hudba.  

Kontakt:  
Mgr. Petra Nováková, tiskový odbor Masarykovy univerzity, novakova@rect.muni.cz, T: 549 49 4086, M: 606718465 
Mgr. Radovan Kareš, koordinátor za Masarykovu univerzitu, kares@recetox.muni.cz 
 
 
 
Masarykova univerzita se sídlem v Brně byla založena v roce 1919 a v současnosti patří mezi významné 
středoevropské univerzity. Na jejích devíti fakultách působí přes 4200 zaměstnanců a studuje téměř 40 tisíc studentů 
řádného studia. Programy celoživotního vzdělávání absolvuje ročně 17 tisíc posluchačů. Více informací na 
http://www.muni.cz a http://info.muni.cz 
 
Nadační fond ASANTE KENYA byl založen moderátorkou Lejlou Abbasovou. Jeho činnost spočívá ve 
zprostředkování pomoci projektům v Keni, které se zabývají vzděláváním a podporou dětí s těžkými životními osudy. 
Pod záštitou ASANTE KENYA  je sdruženo celkem 12 projektů.   

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, 
služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. 

DHL – Logistická společnost pro celý svět DHL je největším poskytovatelem služeb v oblasti logistiky na světě. DHL 
je odborníkem nejen v oblasti mezinárodní expresní, letecké, námořní, silniční a železniční dopravy, ale také ve smluvní 
logistice a na poli mezinárodních poštovních služeb. Síť společnosti pokrývá více jak 220 zemí a teritorií a přibližně 
300 tisíc zaměstnanců po celém světě nabízí zákazníkům služby na vysoké úrovni a detailní znalosti místních trhů, které 
uspokojí požadavky dodavatelských řetězců. DHL přijímá svou společenskou odpovědnost podporou vzdělávání, 
pomocí při zmírňování následků živelných pohrom nebo aktivním přístupem k ochraně klimatu. DHL je součástí 
skupiny Deutsche Post DHL. Tržby skupiny dosáhly v roce 2009 více jak 46 miliard euro. 


