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Kulturno-izobraževalni center ELA
s programom za otroke s posebnimi potrebami
ter programi za krepitev skupnosti
v vasi Mazembe, okrožje Nkhata Bay in v mestu Mzuzu
Malawi, centralna Afrika
Odločitev:
S skoraj desetletjem življenja in dela v vzhodni Afriki smo ugotovili da so naše izkušnje, izobrazba in
sposobnosti veliko bolj uporabne v tem delu sveta, kjer je izobraževanje še vedno problem.
Večina afriških držav je sicer že uvedla obvezno osnovno šolstvo, kar omogoča dostopnost
osnovnega šolanja vsem. V praksi pa to pomeni prenatrpane učilnice, ki postajajo zaradi
zmanjševanja števila učiteljev še polnejše. Trenutno je povprečna obremenjenost podeželskih šol v
tem delu sveta več kot 150 učencev na 1 učitelja. Učenci so torej vključeni v pouk a izobrazba, ki jo
pridobijo je šibka. Zato imajo manj možnosti za vpis v boljše srednje šole in kasneje za konkuriranje
na trgu delovne sile.
Druga pogosto prezrta skupina je mladina. Po končanju osnovne šole velika večina ne odide v
srednjo šolo zaradi pomanjkanja denarja za šolnine, tako se predajajo brezdelju, ki jih pripelje do
obupa uživanja alkohola in drog, privede jih v prezgodnje poroke ter nosečnost.
Tretja pomoči potrebna skupina pa so podeželske ženske. Te so dejansko tiste, ki pogosto
omogočajo preživetje deset in več članskih družin a so hkrati potisnjene v ozadje socialnega življenja
zaradi pomanjkanja informacij in izobrazbe.
Projekti:
V 2012 smo izgradili ELIN kulturno-izobraževalni center v vasi Mazembe (donator: Ekologi brez
meja). Ta je postal središče dogajanja, v katerem vodimo programe za otroke, mladino ter ženske.
Osrednji cilj našega projekta za otroke s posebnimi potrebami je vzpostaviti sistem dodatne
strokovne pomoči v obliki učne pomoči za otroke, ki jih pri šolskem delu ovirajo učne težave ali
posebne potrebe. Vsakodnevni program izvajamo s pomočjo malawijskih učiteljev ter občasnih
mednarodnih ter slovenskih prostovoljcev, ki imajo primerna pedagoško-psihološka znanja (specialni
pedagogi, psihologi, učitelji razredenega pouka, ipd).
Vsako dopoldne v Elinem centru vodimo 3-urne specialne delavnice za otroke z učnimi težavami
prvega razreda, ki obiskujejo OŠ Mazembe. Imamo pet skupin otrok skozi cel teden, v vsaki skupini
po deset otrok, ki naše delavnice obiskujejo skozi celo leto. Te tudi vsakodnevno nahranimo z
uravnoteženim kosilom.
Vsako popoldne ob 14h do 17h pa v Elinem centru vodimo generalne delavnice za okoli 200
osnovnošolskih otrok, katere poučujemo matematiko, angleščino, branje, pisanje, šport in likovni
pouk.
V vasi Mazembe smo v 2014 ustanovili Elin mladinski klub, ki šteje 100 članov. V mestu Mzuzu pa
smo v 2016 ustanovili Elin drugi mladinski klub s 160 člani. Tem omogočamo razvijanje talentov v
teaterski, plesni, pevski skupini v dve športih (nogomet, odbojka). Elin mladinski klub izvaja
predstave po različnih srednjih šolah, vaseh in mestih in preko prostovoljnih prispevkov gledalcev
zbira denar za plačilo šolnin Elinih mladincev. Ti se nato vračajo v srednje šole ter jih uspešno
zaključijo.
Za 50 žensk iz naše vasi smo ustanovili Elin klub za ženske, za njih vodimo delavnice finančne
pismenosti ter jim pomagamo pri ustanavljanju in vodenju malih poslov.

ELIN KULTURNO IZOBRAŽEVALNI CENTER
Lokacija:vas Mazembe; Nkhata Bay okrožje (sever Malawija,ob malawijskem jezeru)
Elin center je namenjen prebivalcem okrožja kot:
Izobraževalni, dnevni center za šolske in predšolske otroke
-za izvajanje delavnic v pomoč otrokom s posebnimi potrebami (učne težave, težave v finomotoriki,
težave s koncentracijo, disleksijo, hiperaktivnost…) za izvajanje izobraževalnih delavnic za
osnovnošolske otroke (matematika, angleščina, pisanje, branje, šport, likovni pouk)

Izobraževalni center za mladino
-prostor za nočne študije srednješolcev, saj je Elin center edina stavba v vasi z elektriko (vsakodnevni
nočni študij od 18h do 20h). Prostor se uporablja za treninge in za predstave Elinega mladinskega
kluba. Ideja je podpora talentov mladine ter izvajanje predstav po malavijskih mestih ter zbiranje
prostovoljnih prispevkov, za plačilo šolnin za finančno šibkejše srednješolce. Elin mladinski klub
zaobjema dramsko, pevsko, plesno, nogometno ter odbojkaško ekipo.
Izobraževalni center za odrasle 
- izobraževanje podeželskih žensk (finančna pismenost, pomoč pri ustanavljanju in vodenju malih
poslov žensk (razvojni milenijski cilji združenih narodov, delavnice o prehrani, zdravju in higieni,
kmetovanju)
Kulturni center
-dejavnosti za promocijo lokalne kulture - glasbeni večeri, glasbene in plesne delavnice oz. prostor in
infrastrukturne možnosti za razvoj lokalnih umetnikov.

Izgrajena infrastruktura
Elin center je izgrajen iz naravnih materialov z lokalno gradnjo (žgane lokalne opeke iz ilovice,
cementa, peska, les) površine 140m2 .
Polovica centra je namenjena kot delovni prostor kjer vodimo izobraževalne delavnice za otroke,
mladino ter ženske. V istem prostoru je jedilnica, ločeno od nje majhna kuhinja ter toaletni
prostori(tuš), 2 wc-ja zunaj centra (en namenjen prostovoljcem in zaposlenim, drugi Elinim otrokom)
Nato sledijo 4 prostori, vsak po 20m2, namenjeni kot spalni prostori za prostovoljce (2 pograda na
sobo). ELA ima 4 solarne panele, ki omogočajo elektriko skozi cel dan ter skozi del noči.
Osebje ELE
 Vodja projekta/predsednica org.ELA v Malawi,podpredsednica društva ELA v Sloveniji-Jana
Dular, univ.dipl.prav.
 administracija v Sloveniji/predsednica društva ELA v Sloveniji-mag.Bernarda Nemec,
univ.dipl.psih.
 podpredsednik org.ELA Malawi in pomočnik vodje projekta- Mzondi Mkandawire
 2 lokalna učitelja (vodita programe za otroke)
 1 nočni čuvaj Elinega centra
 1 hišna pomočnica/kuharica (za potrebe otrok in centra)
 Prostovoljci- Elini pretekli prostovoljci, ki v Sloveniji pomagajo pri pripravi bodočih Elinih
prostovoljcev, ki lahko vsako leto (v juliju in avgustu) pridejo v Elin center v vasi Mazembe
ter pomagajo izvajat Eline programe.


Dolgoročni viri financiranja delovanja Elinih projektov
 prodajne razstave izdelkov Elinega ženskega kluba
 kulturni turizem - turistične dejavnosti, ki promovirajo lokalno kulturo
 prijava na razpise
 donacije
 predavanja po Sloveniji/EU o uspešnosti Elinih projektov, učinkovitosti pomoči
 sistem botrstva – sponzorji iz Slovenije in tujine sponzorirajo izobraževalne aktivnosti Elinih
otrok in dobivajo poročila


Informacije o Elinem transakcijskem računu

Prejemnik:

KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO ELA

Ulica:

OB SAVI 38

Kraj:

1000 LJUBLJANA

Račun(Transakcijski račun): SI56 0203 8009 0249 043
BIC koda:

LJBASI2XXXX

Koda NAMENA:

OTHR + črka (izberite spodaj)

Vaše donacije gredo za:
a) za nabavo hrane/vsakodnevno kosilo 50 otrok s posebnimi
potrebami
b) za šolske pripomočke otrok
c)za aktivnosti Elinih mladinskih klubov
d)za aktivnosti Elinega kluba za ženske
e) za bencin (vožnje otrok v bolnico in prevoz hrane za otroke)
f) za plače zaposlenih ELE v Malawiju (6 ljudi)

Uradna stran društva ELA:
www.drustvoela.org (slovenska stran)
www.elamalawi.org (angleška stran)
Kontakti vodij:
Jana Dular, Elektronski naslov: drustvoela@gmail.com ali jana.dular@gmail.com Mobi v Malawiju:
+265-88-26-11-464 ali
+265-881-486-198 skype: jana.dular
Bernarda Nemec, Elektronski naslov; bernarda.nemec@gmail.com Mobi v SLO:+386-681-71-824

