
 
 
 
Odločitev:  
Z več kot 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 200 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 pomoči potrebna skupina je mladnina. 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 pogosto prezrta skupina 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 malavijskih 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. Vsakodnevno jih nahranimo z uravnoteženim kosilom.   
 
Vsako popoldne ob 14h do 17h pa v Elinem centru vodimo generalne delavnice za okoli 200 
osnovnošolskih in predšolskih otrok, katere poučujemo matematiko, angleščino, branje, pisanje, 
šport in likovni pouk.  
 
V 2014 smo ustanovili 2 Elina mladinska kluba, z več sto člani. Tem omogočamo razvijanje talentov v 
teaterski, plesni, pevski skupini v treh športih (nogomet, odbojka, rokomet). S predstavami po vaseh, 
mestih od obiskovalcev pobiramo prostovoljne prispevke, ki služijo za plačilo šolnin za člane, da se ti 
vračajo v srednje šole ter uspešno zaključijo izobrazbo. 
 
Za 50 žensk iz naše vasi smo ustanovili Elin klub za ženske, učimo jih osnov pisanja, vodimo delavnice 
finančne pismenosti ter jim pomagamo pri ustanavljanju in vodenju malih poslov. 
 
 
 
 

 

Kulturno-izobraževalni center ELA 
s programom za otroke s posebnimi potrebami  

ter programi za krepitev skupnosti 
Vas Mazembe, okrožje Nkhata Bay, Malavi, centralna Afrika 
 



ELIN KULTURNO - IZOBRAŽEVALNI CENTER 
Lokacija: Vas Mazembe (3-hektarji zemlje), Nkhata Bay okrožje  

 
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 mladino  
 
-ustanovitev mladinskega kluba za več 100 mladincev, ideja je vzpodbuditev talentov ter izvajanje 
predstav po malavijskih šolah ter zbirati donacije, s katerimi bomo plačevali šolnino za srednješolce. 
zaobjema dramsko, pevsko, plesno, nogometno ter odbojkaško ekipo.  
 
-izobraževalni center za odrasle  
 
- izobraževanje podeželskih žensk (opismenjevanje finančna pismenost, pomoč pri ustanavljanju in 
vodenju malih poslov.  
 
-kulturni center  
 
-dejavnosti za promocijo lokalne kulture - glasbeni večeri, glasbene in plesne delavnice oz. prostor in 
infrastrukturne možnosti za razvoj lokalnih umetnikov, razstavni prostor. 
 
Kakšen je smisel vodenja projekta v taki 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 je veliko večja, finance za izvajanje projektov 
so majhne, možnost evalvacije aktivnosti je večja pa tudi možnost vnašanja sprememb, da pridemo 
do želenega, učinkovitega cilja.  
• Manjši projekti, ki so običajno registrirani kot NGO/CBO (Nevladne organizacije) ki porabijo manj 
denarja za režijske stroške (prevozi, nočitve, birokracija,…) ker deluje na manjšem področju v prid 
lokalnim skupnostim.  
 
ELA je od junija 2012 v Malaviju 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. Projekt vodimo (ker živimo sredi 
malavijske vasice Mazembe) s spoštovanjem kulture, razumevanje življenja in potreb Afričanov in s 
pomočjo lokalne skupnosti načrtujemo smernice razvoja, ki izhajajo iz potreb in idej lokalne 
skupnosti.  
 
 
 
 



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), izgrajen wc je zunaj centra .  
Nato sledijo 4 prostori, vsak po 20m2, namenjeni kot spalni prostori za prostovoljce (2 pograda na 
sobo).  
 
Osebje ELE  
 
• Vodja projekta/predsednica ELA org. v Malaviju Keniji in predsednica društva ELA v Sloveniji-Jana 
Dular Wang'ombe, univ.dipl.prav. 
• administracija v Sloveniji/podpredsenica društva Barbara Marič in Renata Flander 
• 2 malavijska učitelja 
• 1 kuharica in pomočnica na pop.delavnicah (za potrebe otrok in centra)  
• 1 nočni čuvaj Elinega centra  
• občasni prostovoljci  
 
Dolgoročni viri financiranja delovanja Elinih projektov  
 
• predavanja Jane Dular Wang'ombe po Sloveniji/EU o uspešnosti projektov, učinkovitosti pomoči  
• donacije  
• sistem botrstva – sponzorji iz Slovenije in tujine sponzorirajo otroke, ki so vključeni v izobraževalne 
aktivnosti centra  
•prijava na razpise (ministrstvo za zunanje zadeve Slovenija, razpisi EU)  
• kulturni turizem - turistične dejavnosti, ki promovirajo lokalno kulturo  
•prostovoljstvo  

 
Informacija o prostovoljnih prispevkih 

Prejemnik: KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO ELA 

Ulica: JURKA VAS 33 

Kraj: 8351 STRAŽA 

Račun(Transakcijski račun): SI56 0203 8009 0249 043 

BIC koda: LJBASI2XXXX 

Koda NAMENA:  OTHR 

Sklic: 00 99 

 

Uradna stran društva ELA: www.ela-africa-org/slo in www.drustvoela.org (prejšnja int. stran)  
 
Kontakti:  
Jana Dular Wang'ombe, mail: jana.dular@gmail.com  
 

http://www.ela-africa-org/slo
http://www.drustvoela.org/

