
 
  

Kulturno-izobraževalni center ELA 
s programom za otroke z učnimi težavami in s posebnimi potrebami 

vas Mazembe, okrožje Nkhata Bay, 
Malawi, centralna Afrika 

 
Odločitev:   
Skupaj z več kot sedmimi leti 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 100 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 velika in pogosto prezrta skupina so podeželske ženske. Te so dejansko tiste, ki pogosto 

omogočajo preživetje 10 in več članskih družin a so hkrati potisnjene v ozadje socialnega življenja 

zaradi pomanjkanja informacij in izobrazbe.  

Nevladnih organizacij, ki delujejo v Afriki je sicer veliko, a je afriška populacija ogromna in ni strahu 

da bi potrebe po vlaganju v izobraževalni sistem in s tem izboljševanje življenjskega standarda ljudi 

zadovoljili že  v bližnji prihodnosti.  

 

Ideja:  
Tu se je rodila ideja o kulturno-izobraževalnem centru in v okviru društva ELA smo naredil načrt 

programa s katerim smo se vključili v delo osnovnih šol v vasi Chifira in Mazembe (Nkhata bay okrožje 

na severnem delu Malawija).  

Osrednji cilj našega projekta je vzpostaviti sistem dodatne strokovne pomoči v obliki učne pomoči za 

otroke, ki jih pri šolskem delu ovirajo učne težave ali posebne potrebe.  

Vzporedno izvajamo dodatno izobraževanje za osnovnošolske učitelje s področja prilagajanja pouka 

otrokom z različnimi učnimi težavami . Pomembna naloga je tudi identifikacija učnih težav otrok in 

nudenje individualne ter skupinske pomoči tem otrokom. Program izvajamo s pomočjo mednarodnih 

prostovoljcev, ki imajo primerna pedagoško-psihološka znanja (specialni pedagogi,  psihologi, učitelji 

razredenega pouka, ipd).  

 

Delo:  
Delo z manjšimi skupinami in invidualno delo z otroki poteka v javnih osnovnih šolah,  v času pouka. 

Dodatna učna pomoč za posamezne učence, ki imajo učne težave pa tudi v popoldanskem času v 

našem izobraževalnem centru, sredi vasice Mazembe. Ob sobotah izvajamo delavnice za otroke 

različnih starostnih skupin. Namen teh delavnic je dopolnitev pouka s prijetnimi in hkrati poučnimi 

vsebinami, ki jih otroci pri vsakdanjem pouku niso deležni; npr. likovne delavnice, spoznavanje sveta 

preko slikovnega in video gradiva, učenje angleščine preko slikovnega, video in slušnega gradiva, ipd.  

 
 



ELA:  
Samo ime društva (ELA – Education/izobraževanje, Literacy/opismenjevanje, Art/umetnost) nosi 

naše glavne cilje. V prihodnosti načrtujemo razširitev dejavnosti tudi na druge skupine prebivalcev, ki 

bi lahko veliko pridobili z našo pomočjo. Načrtujemo delavnice angleščine in opismenjevanja za 

odrasle člane skupnosti; predvsem žensk, ter tudi osnovne tečaje računalniške pismenosti. Tako 

elektrika kot osebni računalnik sta v teh ruralnih predelih še vedno velik nadstandard. Zaradi tega so 

ta, nam osnovna znanja, domačinom težko dostopna. Prav gotovo pa so velika prednosti pri 

pridobitvi boljše zaposlitve v mestih.  

 

Tretje področje naše dejavnosti je spodbujanje razvoja umetnosti. Nepogrešljiv del umetnosti je 

divergentno mišljenje - iskanje različnih rešitev problemov, novih odgovorov, izogibanje rigidnosti. Žal 

afriški izobraževalni sistem spodbuja in ceni učenje na pamet, brez dobrega razumevanja naučene 

snovi. To pa zavira vsako ustavarjalno mišljenje. S spodbujanjem razvoja umetnosti tako spodbujamo 

tudi ustvarjalnost, ki je potrebna za razvoj in napredek. Zato je namembnost centra tudi prostor za 

dejavosti lokalnih umetnikov ter njihovo vodenje delavnic za otroke.  

 

 
ELIN KULTURNO - IZOBRAŽEVALNI CENTER 

Lokacija: Vas Mazembe (3-hektarji zemlje v lasti ELA org), 

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 dodatnega pouka, pomoči pri učenju še posebej za otroke s posebni potrebami (učne 

težave, težave v finomotoriki, težave s koncentracijo, disleksijo, hiperaktivnost…)  

 

 Izobraževalni center za učitelje 

-izvajanje delavnic in predavanj za področja znanja, ki učiteljem primanjkujejo (na otroka orientiran 

način poučevanja, alternativne metode dela frontalnemu poučevanju , ki je prevladujoč v tem delu 

sveta,  delo v manjših skupinah, uporaba različnih pripomočkov in učil pri pouku, izvajanje vaj in 

poskusov, ipd...)   

 

 Izobraževalni center za odrasle 
- izobraževanje podeželskih žensk (opismenjevanje žensk kar je tudi  razvojni milenijski  

cilji združenih narodov, delavnice o prehrani, zdravju in higieni, kmetovanju, …   

-računalniško izobraževanje za odrasle (uporaba osnovnih računalniških orodij-npr.  

microsoft office, uporaba interneta za komunikacijo in kot vir informacij)  

-vzpostavljanje mladinskih skupin (v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami) učenje socialnih in 

poslovnih spretnosti ,  promocija izobraževanja za poklice, …  

 

 Kulturni center  

-dejavnosti za promocijo lokalne kulture  - glasbeni večeri in koncerti, likovne, glasbene in plesne 

delavnice oz. šolski krožki, plavalni tečaji, prostor in infrastrukturne možnosti za razvoj lokalnih 

umetnikov, razstavni prostor.  

  



Kakšen je smisel  vodenja projekta/organizacije v takšni obliki?   

Po naših izkušnjah z razvojnim delom imajo manjši, lokalni projekti  veliko večji smisel in večji  

učinek. Zakaj?  

 • Manjši projekti so bolj obvladljivi -  manjše število zaposlenih je potrebno za zagotovitev  

dolgoročnega obstoja projekta, preglednost aktivnosti in finančnih zahtev je veliko večja,  

prav tako  možnost evalvacije aktivnosti, pa tudi možnost vnašanja sprememb, da pridemo do 

želenega, učinkovitega cilja.  

• Manjši projekti, ki so običajno registrirani kot NGO/CBO (Community Based Organisation)  porabi 

manj denarja za režijske stroške (prevozi, nočitve, birokracija,…) ker deluje na manjšem področju v 

prid lokalnim skupnostim.  

ELA je od junija 2012 v Malawiju registrirana kot nevladna, neodvisna in lokalna organizacija, kar 

pomeni, da ima možnost zaposlitve tudi tujih strokovnjakov z delovnimi dovoljenji in s tem se 

izognemo birokraciji z vizami.  

• zaposluje lokalne ljudi s čimer prispeva tudi na trg zaposlovanja  

• hkrati pa imajo CBO organizacije tudi odbor v katerem sedijo predstavniki lokalnih skupnosti – torej 

domačini. Ti soodločajo o poteku projektov, potrebah ipd.  

 

Na način (ker živimo sredi malawijske vasice Mazembe) s spoštovanjem, razumevanjem življenja 

Afričanov, njihove kulture in s pomočjo lokalne skupnosti načrtujemo smernice razvoja, ki izhajajo iz 

potreb in idej lokalne skupnosti. 

 

 Izgrajena Infrastruktura 
Center je izgrajen iz naravnih materialov z lokalno gradnjo (žgane lokalne opeke iz ilovice in gline, 

cementa, peska, les, bambus) površine 140m2 . 

Del centra je namenjen delu z otroki, kjer so izvajane delavnice, nudena dodatna učna pomoč 

šolarjem, prostor za druženje.  

V enem predelu je jedilnica, ločeno od nje kuhinja ter toaletni prostori(wc, tuš).  

Nato sledijo 4 prostori, vsak po 25m2, namenjeni kot spalni prostori za prostovoljce (na sobo 3-4 

ljudje). 

 

 Osebje ELE 
• 1 vodja projekta/predsednica org. ELA v Malawiju- Jana Dular 

•administracija v Sloveniji/predsednica društva ELA v Sloveniji-Bernarda Nemec  

•pomočnik vodenja Elinih projektov-Gift Ngulube,  

• 3 kreatorke profesionalnega učnega programa ELE- Anja Antolović, Barbara Marič, Mateja Geršak  

• 1 nočni čuvaj Elinega centra 

• 1 hišna pomočnica/kuharica (za potrebe otrok in centra) 

• Prostovoljci -izvajanje projektov v Malawiju  

• Povezovanje s slovenskimi organizacijami kot je filantropija in univerze (npr. študentje pedagoške 

fakultete in filozofske fakultete), VSO  - Volunteer Service Overseas – pošilja prostovoljce v različne 

dele sveta za obdobje 6 mesecev do 2. let) 

•Peace Corps (ZDA)  -pošilja prostovoljcev v različne dele sveta za obdobje 2. let  

 

 

 

 



 Finančna struktura/stroški 
• dokončanje izgradnje centra (8.000Eur)- solarni sistem, intrafstruktura, nakup notranje opreme 

centra, učnih pripomočkov  

• delovanje izobraževalnega centra (8.000Eur na leto) 

•  aktivnosti in potrebščine za otroke  

•  delavnice za učitelje (material, hrana za učitelje, občasen prevoz)  

•  delo s starši (obiski na domu, predavanja za starše, hrana za starše kadar obiščejo center ipd)  

•  vzdrževanje infrastrukture centra  

 
 Dolgoročni viri financiranja delovanja Elinih projektov 
•prostovoljstvo   

•samozadostnost centra (proizvodnja hrane) 

•v bližnji prihodnosti načrtujemo izgradnjo klinike za prebivalce vasice Mazembe na Elini zemlji v 

sklopu tropske medicine UIC Ljubljana 

• prijava na razpise (ministrstvo za zunanje zadeve Slovenija, razpisi EU)  

• sistem botrstva – sponzorji  iz tujine sponzorirajo posameznike, ki so vključeni v izobraževalne 

aktivnosti centra   

• donacije   

• kulturni turizem  - turistične dejavnosti, ki promovirajo lokalno kulturo  

• predavanja po Sloveniji/EU o uspešnosti projektov, učinkovitosti pomoči 

• prodajne razstave izdelkov likovnih delavnic v samem centru in drugih turističnih objektih 

 
Informacije o prostovoljnih prispevkih za Eline projekte:  

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 

Namen: izberite: a) za zajtrk, b) za gradnjo centra, c) za šolske pripomočke otrok           
        

 

Uradna stran društva ELA: http://drustvoela.wordpress.com/ 

 

Kontakti:  
Jana Dular, mail: jana.dular@gmail.com , številka v Malawiju: +265-881-48-61-98 

Bernarda Nemec, mail: bernarda.nemec@gmail.com 

http://drustvoela.wordpress.com/

