
OBISK HUMANITARKE JANE DULAR NA OŠ DOMŽALE 

 

V torek, 25. 10. 2016 , smo na OŠ Domžale gostili humanitarko Jano Dular, ki že sedem let 

pomaga ljudem, predvsem otrokom, v Afriki. Od avgusta 2011 dalje živi v Malaviju, v 

centralnem predelu Afrike, kjer vodi projekte za pomoč 50 otrokom s posebnimi potrebami. 

Z donacijami je zgradila izobraževalni center ELA v malavijski vasici Mazembe, katerega vsak 

dan obiskuje 250 otrok. Tam jih z malavijsko ekipo učiteljev uči matematiko, branje, pisanje 

in angleščino. Ustanovila je mladinski klub za okoli 400 članov ter delavnice finančne 

pismenosti za 50 lokalnih žensk. Napisala je tudi knjigo The warm heart of Africa 

www.africabook.info).  

Ko nekdo reče Afrika, najprej pomislimo na  lakoto, onesnaženje, trpljenje… Toda ga. Jana 

Dular nam je pogled na Afriko močno razširila. Pokazala nam je njihovo kulturo, bogate 

pokrajine, prelepo naravo, in klub revščini, njihovo neizmerno veselje. 

Jana Dular, 30-letna univerzitetno diplomirana pravnica in humanitarka iz Jurke vasi pri 

Novem mestu, je v oktobru obiskala različne šole in ustanove, kjer je predavala o njenem 

življenju v Afriki in zbira prispevke za pomoč otrokom. Sama si je že, od rosnih štirih let dalje, 

želela odpotovati v Afriko in tam pomagati pomoči potrebnim ljudem. Leta so te sanje v njej 

zorele ter rasle,  in ko je končala univerzo, se je odločila, da to ne bodo več samo sanje. Na 

začetku je nekaj let delala pod okriljem različnih humanitarnih organizacij, zatem je pa prišla 

na idejo lastne organizacije. 

ELA 

Organizacija je dobila ime Education. Literacy. Art. oziroma s kraticami ELA in deluje v državi 

Malawi. Natančneje kulturno-izobraževalni center stoji v vasi Mazebe. Nastala je v glavnem 

za namen izobraževanja, tako  za »običajne« otroke kot tiste, ki imajo posebne potrebe. Jani 

pomagajo pri pomembnih opravilih (kuhanje, učenje) tako Slovenci kot tudi domorodci. V 

centru vodijo različne projekte med katerimi so slednji trije najbolj prepoznavni.  

Vsako dopoldne vodijo 3-urne delavnice v katerih pomagajo otrokom prvih razredov iz OŠ 

Mazebe z učnimi težavami. Skupin je 5, v vsaki po 10 otrok, tako da vsak dan pride na vrsto 

ena skupina skozi cel teden. Otroke na koncu še nahranijo z uravnoteženim kosilom. Otroci 

se teh delavnic poslužujejo eno leto. Zatem vsako popoldne vodijo od 14h do 17h splošne 

delavnice v katerih sodelujejo vse starostne skupine 200 osnovnošolskih otrok. Poučujejo jih 

matematiko, angleščino, branje, pisanje, šport in likovni pouk. 

ELA je ustanovila še tri pomembne klube za tamkajšnje prebivalstvo. Prva dva sta Elina 

mladinska kluba, ki skupaj štejeta 260 članov. Tam omogočajo razvijanje talentov v teatrski, 

plesni, pevski ter športni (odbojka, nogomet) smeri. Mladinci svoje talente pokažejo na 

različnih srednjih šolah, vaseh in mestih, kjer za svoje nastope pobirajo prostovoljne 

prispevke, ki jih zatem porabijo za svoje šolanje. Tretji klub pa je Elin klub za ženske, v 

katerem je okoli 50 žensk. V tem klubu imajo delavnice finančne pismenosti ter pomoč pri 

ustanavljanju in vodenju malih poslov. 

http://www.africabook.info/
http://www.africabook.info/


Tudi predavanje na naši šoli je imelo humanitarno noto. Učenci so se odpovedali eni čokoladi 
in nekaj denarja namenili za prostovoljne prispevke, s katerimi bo Jana Dular, preko njenega 
društva ELA (www.drustvoela.org) vsakodnevno s kosilom hranila otroke, kupovala šolske 
potrebščine za več kot 850 otrok osnovne šole in Elinega centra. Porabila ga bo za nabavo 
bencina, da bo lahko bolne vaške otroke vozila v 100 km oddaljeno bolnišnico ter, da bo s 
prispevki lahko plačevala šolnine revnim srednješolcem.  
 
Veliko nam je povedala in pokazala ter nam dokazala, da so predsodki o Afriki nesmiselni. 

Vlila nam je poguma, da bomo tudi mi lahko spreminjali svet na boljše. Na žalost jo je 

prezgodaj prekinil šolski zvonec. Bili smo navdušeni nad njenim predavanjem in si želimo 

njenega ponovnega obiska. 

Meni osebno je bila predstavitev tako všeč, da sem začela razmišljati, da bi po končani 

univerzi tudi jaz spakirala kovčke in se odpravila v Afriko pomagat ljudem. 

                                                                                          

                                                                                                           Hana Glumac, 9. c 
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