
DEMOKRATICKÁ 
REPUBLIKA KONGO

.. je země ve střední Africe, která
byla do roku 1960 belgickou
kolonií

.. je druhým největším a čtvrtým   
nejlidnatějším africkým státem

.. je jednou z nejchudších zemí
světa navzdory svému
obrovskému nerostnému
bohatství



ZÁKLADNÍ FAKTA

.. hlavní město:
Kinshasa

.. úřední jazyky:
francouzština,
lingala, svahilština,
kikongo, tshiluba

.. měna:
konžský frank



BOHATÁ, PŘESTO CHUDÁ ZEMĚ..

Kongo oplývá obrovským 
přírodním a nerostným 
bohatstvím – krásné 
deštné pralesy a ložiska 
diamantů, zlata a mědi

Kvůli rozkrádání peněz, 
občanským válkám a 
ekonomické krizi se však 
řadí mezi nejchudší země 
světa.



LUBUMBASHI
..je druhé největší město Konga a žijí zde 2 miliony obyvatel.

Jedním z obyvatel je jedenáctiletý chlapec Kasongo.



JAK TO 

VYPADÁ 

V LUBUMBASHI? 





TRŽNICE
V   LUBUMBASHI





.. sirotci

.. uprchlíci z války

.. děti tak chudé, že usoudí, že
se budou mít na ulici líp

..  ''čarodějové''

Z čarodějnictví je dítě osočeno, když je něčím výjimečné
(neslyší, je moc malé, moc jí..) nebo když se v rodině stane
neštěstí (smrt, ztráta práce, nemoc..). Může to být důvod pro
macechu, která nemá své nevlastní dítě ráda.

KDE SE BEROU DĚTI ULICE?



KDO SE O NĚ STARÁ?

Děti na ulici nemají rodiče a 
musí se o sebe postarat 
samy. Musí si obstarat jídlo, 
místo ke spaní, zábavu. Je to 
moc těžké, proto jim někteří 
lidé chtějí pomoci.

Pomáhají jim tzv.  
neziskové organizace, 
mezi nimiž 
nejvýznamnější jsou 
Salesiáni Dona Bosca.



SALESIÁNI DONA BOSCA

Salesiáni Dona Bosca jsou katolickou kongregací založenou
sv. Janem Boscem, italským knězem, v Turíně v polovině 19.
století. Dnes působí ve víc než 130 zemích světa.

Jejich hlavním úkolem je péče o děti a mládež, zejména
chudou nebo sociálně vyloučenou, tak, aby z dětí rostli poctiví
občané a dobří křesťané.



SALESIÁNSKÉ CENTRUM 
V LUBUMBASHI

pomáhá dětem z ulice, aby 
se mohly vrátit domů ke 

své rodině.

INTERNÁT PRO CHLAPCE
Pokud se chlapci nemohou 

vrátit do rodiny, bydlí na 
internátě a chodí do 

základní školy.

SALESIÁNSKÁ UČILIŠTĚ
Po skončení základní 

školy se chlapci mohou 
vyučit řemeslu (zedník, 

svářeč, mechanik, 
zemědělec).



Co ses dozvěděl o Kongu?

• Co tě nejvíce zaujalo?

• Chtěl(a) by ses do Konga podívat? 

• Co dalšího by ses chtěl(a) ještě 
dozvědět?

KONEC


