
 

Kigamboni Community Centre (KCC) 

 
Skrben, podporen in kreativen svet brez revščine – s to vizijo v mislih so Festo, Rashid, 
Nassoro in George leta 2007 ustanovili center v Kigamboni-ju, okrožju mesta Dar es Salaam 
v Tanzaniji. Štirica je v otroštvu občutila na lastni koži revščino, zlorabo, brezdomstvo in 
pomanjkanje izobraževalnih priložnosti. Skupnost jim je takrat pomagala, da so premagali 
svoje težave, zato so se odločili, da skupnosti nekako povrnejo. S ciljem naslavljanja revščine 
s socialnim in ekonomskim razvojem KCC nudi brezplačno predšolsko in osnovnošolsko 
izobrazbo ter različne tečaje. Spodbujajo raznolikost talentov otrok in mladostnikov iz regije, 
da bi jim s tem povečali priložnosti za neodvisno življenje. 

Der es Salaam je največje in najbogatejše mesto v Tanzaniji, v katerem prebiva čez štiri 
milijone ljudi. V modernem delu, imenovanem Kigamboni, z dostopom do čudovitih plaž 
Indijskega oceana živi na relativno redko poseljenem delu socialno zelo pestra populacija. 

 
Izobrazba 

Čeprav se tanzanijski izobraževalni sistem izboljšuje, je v njem še mnogo lukenj. V želji, da 
jih zapolni, nudi KCC osnovno izobrazbo – tudi za otroke, ki so že starejši od 7 let in zato niso 
upravičeni do mesta v državnih šolah. Da se lahko vključijo v nadaljnje šolanje, jih KCC z 
dvoletnim programom pripravi na izpit, ki se ga opravlja ob koncu 4. razreda in je pogoj za 
nadaljnje šolanje.  

KCC nudi tudi brezplačno varovanje otrok, katerih starši si ne morejo privoščiti 
samoplačniške predšolske izobrazbe. Država splošne predšolske izobrazbe ne nudi, zato so  
otroci družin, ki si ne morejo privoščiti privatnega izobraževanja, ob nastopu osnovne šole v 
zaostanku na področju pismenosti in učnih spretnosti, obenem pa zaradi vsakoletnega 
prevelikega števila vpisov v osnovne šole, le-te pogosto dajo prednost otrokom, ki imajo 
predšolsko izobrazbo. Zato so velikokrat otroci brez predšolske izobrazbe primorani 
premagovati dolge razdalje do osnovne šole, ki jim je omogočila vpis. 

Poleg predšolske in osnovnošolske izobrazbe KCC nudi tudi inštrukcije, tečaje angleščine in 
računalništva, kot tudi medvrstniško učenje. V sklopu slednjega se otroci učijo življenjskih 
spretnosti, ki so povezane z zdravjem, varnostjo, človekovimi pravicami itd. Z medvrstniškim 
programom želijo zmanjšati število mladostnikov s slabim zdravjem, število okuženih s HIV, 
število najstniških nosečnosti in število žrtev cest, družinskega nasilja ter spolne 
diskriminacije. 

 
Razvoj talentov 

Ustanovitelji KCC-ja promovirajo razvoj talentov. V mnogih družinah posebni talenti otrok 
niso prepoznani ali spodbujani, prav tako osnovne šole ne nudijo obšolskih aktivnosti, ki bi 
otrokom omogočile razvoj širših spretnosti ali jih zaposlile po zaključku pouka. KCC zato 
prevzema to nalogo in v popoldanskih urah organizira »Akademijo talentov«. Aktivnosti 
Akademije omogočajo otrokom, da se zabavajo, nekaterim pa odprejo tudi nove priložnosti, 
kot je na primer poklicna kariera. Z vedno večjim številom prostovoljcev, ki so pripravljeni 
deliti svoje znanje in spretnosti, se veča tudi razpon aktivnosti centra.  

Akrobatski program KCC se izvaja že od ustanovitve centra v letu 2007 in ga vodi eden od 
ustanoviteljev, Nassoro. Nassoro se ukvarja z akrobatiko že od svojega četrtega leta in je bil 



kot član akrobatske skupine »Spring Bok« na turneji po JV Aziji. Nassoro je treniral že čez 
100 akrobatov v KCC-ju, mnogi so nato nastopali tudi profesionalno. Profesionalna ekipa 
akrobatov KCC-ja ima redne nastope. 

Akademija talentov poleg akrobatskih razvija tudi gledališke, plesne (tradicionalnih in 
modernih plesov), glasbene (med drugim bobnarske), športne, likovne in obrtniške 
spretnosti svojih članov. Likovni in obrtniški izdelki, ki so lahko izredno kakovostni, 
predstavljajo za center tudi lasten vir prihodka. 

 
Otroci z ulice 

V UNICEF-u Združenih narodov ocenjujejo, da okoli 3.000 otrok živi na cestah Dar es  
Salaam-a. Ti otroci so dobrodošli v KCC-ju, kjer jim nudijo podporo in jih vključujejo v 
aktivnosti centra. Množici brezdomnih otrok ponujajo zavetišče ter pomagajo pri njihovi 
vrnitvi k družinam, kjer je to mogoče. Če vrnitev ni mogoča, KCC poskuša otroke napotiti k 
rejnikom. Ker pa se mnogi otroci ne morejo navaditi na življenje v pravi družini, v KCC 
pripravljajo nov program, v sklopu katerega bodo omogočili tudi bivanje v centru.  

 
Poslovni modeli 

KCC je razvil več poslovnih idej, ki jim omogočajo kritje mesečnih stroškov, ki jih ne krijejo 
donacije. Prodajajo svoje likovne in obrtniške izdelke, njihove plesne in akrobatske skupine 
imajo profesionalne nastope, nudijo turistične oglede in taxi službo z dvema trokolesnima 
voziloma imenovanima Bajaj. Turisti lahko poskusijo njihovo kuhanje, nudijo jim tudi tečaje 
plesa in Kiswahili-ja.    

Nov korak proti finančni neodvisnosti so naredili leta 2010 z nakupom večjega zemljišča  
15 km oddaljenega od trenutnega centra, kjer bodo zgradili »KCC Prihodnost« (KCC Future). 
Načrtujejo gradnjo novih stavb na obnovljive energetske vire ter uvedbo trajnostnega 
kmetovanja. Upajo, da bo prodaja kmetijskih izdelkov prinesla reden dohodek in jim 
zagotovila prihodnost. 

 
Partnerji in podporniki 

KCC prejema finančna sredstva ter materialne donacije od različnih partnerjev v Tanzaniji, 
Kanadi, Združenem kraljestvu in Nemčiji. Podpirajo pa jih tudi z deljenjem svojih izkušenj, 
znanja ter s prostovoljstvom.  

 

Spletna stran centra:  http://kccdar.com/ 

 

 

 

8-članska skupina iz KCC centra bo Slovenijo obiskala v oktobru 2014! 
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