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úvodem
V roce 2015 jsme měli na základních školách 139 dětí, na středních
školách 27 dětí a na učilištích a odborných kurzech 11 dětí. Na vysoké škole 2 studenty.
Pokračovali jsme se stavbou komunitního centra v Buhoma. V průběhu roku byla postavena základová betonová deska pro budoucí
budovu. Tím jsou vyčerpány finanční prostředky z veřejné sbírky.
Na přelomu února a března 2015 se uskutečnil sponzorský zájezd.
Zjistili jsme, že tento termín je pro nás z pracovního hlediska mnohem výhodnější. Známe už závěrečné výsledky všech dětí za uplynulý
rok a tím pádem i jejich volbu, kde budou pokračovat dál. Herbert už
má zjištěnou výši školného na příslušných školách a učilištích a my
máme jasno v tom, kolik adoptivní rodiče na příslušný rok dětem
uhradili. s těmito informacemi můžeme lehce přímo na místě rozhodnout, kam děti nastoupí.
PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci
roku 2006, k 1.1.2014 bylo transformováno do Obecně prospěšné
společnosti Bwindi Orphans o.p.s.
Sídlo a adresa: Bwindi Orphans o.p.s., Střelice 727, 664 47 Střelice
Organizační uspořádání
Správní rada: Radek Vykouřil, Hana Vacková, Ludmila Tuzová
Dozorčí rada: Mgr. Libuše Dostálová, Alena Samková, JUDr. Roman
Vaněk
Ředitelka: Kateřina Chauveau
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PRŮŘEZ ČINNOSTÍ - Uganda
Jeden z našich prvních „adoptivních“ dětí Medard Ashaba ukončil
studium medicíny. Požádal o půjčku ze Start – up fondu jako ostatní
děti a otevřel si obchod s léky na návsi s Buhoma. Říká, že má hodně
zákazníků a díky tomu, že zná projekt, pracuje pro nás spolu s Herbertem. Díky tomu, že je jedním z nich, mají k němu děti z projektu
velkou důvěru a spolupráce je díky tomu jednodušší.
Buhoma
Střední škola Buhoma: Na úvodní schůzi se dostavili všichni, což je
třeba považovat za úspěch. Jedním z problémů, které jsme řešili,
byla úroveň střední školy v Buhoma. Výhrady na její adresu byly jistě
oprávněné, nicméně nemáme žádnou záruku, že by to v jiné škole
bylo výrazně lepší. Pořád platí, že v Buhoma jsou děti doma (i když
na internátě) a tím pádem pod kontrolou. Naše rozhodnutí tedy bylo
střední školu neměnit, pokud to nebude bezpodmínečně nutné.
Sedm rodin se rozhodlo, že svoje děti převedou na jinou střední
školu, do Kihihi a my jsme jim vysvětlili, že tím pádem přestávají být
součástí projektu a veškerá finanční zodpovědnost přechází na rodinu. Během roku se dvě z těchto dětí vrátily do Buhoma a požádaly,
aby je sponzoři vzali zpět, což se v obou případech stalo.
Základní škola Buhoma: Ředitel školy požadoval zvýšení školného.
Důvodem bylo všeobecné zvýšení cen v Ugandě, hlavně jídla. Pro rok
2016 se nám podařilo výši školného udržet, nicméně je pravda, že ceny
všeho, včetně základních potravin jdou v Ugandě závratně nahoru.
Podařilo se nám přivézt hodně sportovního vybavení pro kluky i pro
holky a vznikly dva nové hrdé týmy Bwindi Orphans – kluci hrají fotbal
a holky floorball.
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Obědy fungují dobře, školní pomůcky nakupujeme a rozdáváme
sami, stejně tak školní uniformy a boty.
Soroti
Naše původní myšlenka, že v Soroti uplatníme všechny dosavadní zkušenosti z Bwindi, se ukázala jako nereálná. Co se osvědčilo
v Bwindi, vůbec nefunguje v Soroti a naopak. Začněme tím, že
v Soroti máme děti na státní základní škole a přes všechno naše úsilí
není možné si o dětech udržet takový přehled, jako máme v Bwindi.
Herbert tam sice pravidelně dojíždí, ale to, že se děti mění během
roku v ročnících, nejsme schopni ohlídat Soroti je na tom výrazně
hůř než Bwindi a tady si musíme připomenout, co je vlastně cílem
našeho snažení – pomoci těm nejchudším a nejpotřebnějším dětem
postavit se na vlastní nohy. a toho se musíme držet. Už minulý rok se
dva kluci ze šesté třídy přihlásili, že považují další setrvání na základní škole za ztrátu času a raději by do kurzu. To jsme přivítali a dnes
jsou kluci vyučení a žádají o půjčku na odstartování podnikání. Pokud
tedy další, kteří poněkolikáté opakují pátou třídu, vyjádří zájem jít do
učení, chtěli bychom je společně s Vámi podpořit. Herbert během
roku zjistil, že některé děti jsou na jiné základní škole nedaleko –
rodina se odstěhovala, dítě přešlo do péče jiného příbuzného apod.
Přestože docházka do jedné školy je jednou z podmínek přijetí do
projektu, rozhodli jsme se děti i tak nevyloučit. Když už jsme si dali
tak těžký cíl – pomoci těm nejchudším – je vlastně logické, že budou
zároveň i těmi nejproblematičtějšími. Herbert má za úkol je monitorovat, zajistit jídlo a veškeré vybavení i v nové škole. Nové děti
v Soroti ale zatím přijímat nebudeme.
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PRŮŘEZ ČINNOSTÍ - Česká republika
V roce 2015 jsme se opět věnovali propagaci našeho projektu
prostřednictvím přednášek a účastí na různých festivalech, trzích
a cestovatelských akcích.
Například:
Festival Go Kamera v Brně v lednu 2015
Cestovatelské středy v Národním muzeu v Praze – leden až červen 2015
Kulturní dům Suchdol nad Odrou – duben 2015
Lipnické (h)radování – červen 2015
Prodejní stánek na hodech v Újezdě u Uničova – červen 2015
Africké dny v ZOO Dvůr Králové – červenec 2015
Festival Barevná Devítka Praha – srpen 2015
Svatováclavské slavnosti v Újezdě u Uničova – září 2015
Lidový rok Velká Bystřice – září 2015
Vánoční trhy v Mankovicích – prosinec 2015
Festival Kolem světa Praha – prosinec 2015
Vinořský advent – prosinec 2015
Zlatá neděle v Pelhřimově – prosinec 2015
Zpráva o hospodaření
Přestože se nám podařilo na sponzorských darech oproti roku
předchozímu vybrat o 14 tis. Kč víc, náklady na školné se zvýšily.
Důvodem je jednak větší počet středoškoláků a dětí na odborných
kurzech, ale i neustále se zvyšující ceny potravin v Ugandě. Celkové
hospodaření o.p.s. tedy skončilo ztrátou ve výši 275 tis. Kč, která
byla krytá ziskem z předchozího roku.
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Výkaz zisku a ztrát za rok 2015
A. Náklady
A. I. Spotřebované nákupy celkem
A. I. 1. Spotřeba materiálu
A. I. 2. Spotřeba energie
A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
A. I. 4. Prodané zboží
A. II. Služby celkem
A. II. 5. Opravy a udržování
A. II. 6. Cestovné
A. II. 7. Náklady na reprezentaci
A. II. 8. Ostatní služby
A. III. Osobní náklady celkem
A. III. 9. Mzdové náklady
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění
A. IV. Daně a poplatky celkem
A. IV. 15. Daň silniční
A. V. Ostatní náklady celkem
A. V. 20. Úroky
A. V. 21. Kursové ztráty
A. V. 24. Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

Stav k rozvahovému dni v tis. Kč
Hl. činnost
Hosp. činnost Celkem
307
199
506
292
3
295
1
0
1
14
0
14
0
196
196
1678
97
1775
2
0
2
112
35
147
33
0
33
1531
62
1593
816
0
816
609
0
609
207
0
207
2
0
2
2
0
2
27
0
27
18
0
18
7
0
7
2
0
2
2830
296
3126
Stav k rozvahovému dni v tis. Kč

B. Výnosy

Hl. činnost

Hosp. činnost Celkem

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

453

453

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb

0

197

197

B. I. 3. Tržby za prodané zboží

0

256

256

B. IV. Ostatní výnosy celkem

532

10

542

B. IV. 15. Úroky

0

10

10

B. IV. 16. Kursové zisky

36

0

36

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy

496

0

496

B. VI. Přijaté příspěvky celkem

1856

0

1856

B. VI.27. Přijaté příspěvky (dary)

1856

0

1856

Výnosy celkem

2388

463

2851

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

-442

167

-275

D. Výsledek hospodaření po zdanění

-442

167

-275
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Bwindi Orphans, o.p.s.
Střelice 727 • 664 47
e-mail: info@bwindiorphans.org
www. bwindiorphans.org

