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ÚVODEM
Na začátku školního roku  v únoru 2018 jsme měli:
 - na základních školách 113 dětí
  - na středních školách a vyšších odborných školách 30 dětí
 - na učilištích a odborných kurzech 7 dětí 
 - na univerzitě 1 studenta
 - v předškolním ročníku 4 děti

V letošním roce úspěšně dokončily studia na odborných kurzech další děti. 
Na konci roku 2018 jsme měli tedy celkem 50 absolventů – mladých lidí, kteří 
díky našemu projektu získali vzdělání od základního až po vyučení řemeslem 
či odborné středoškolské nebo vysokoškolské. Díky podpoře adoptivních 
rodičů a péči týmu lidí, kteří věnují svůj čas  o.p.s. Bwindi Orphans, tak 
dostali solidní základ a šanci na lepší život. 
Letos se konaly dvě pracovní cesty. První z nich - v tradičním termínu - na 
přelomu ledna a února 2018 – celkem 13 osob. Druhá se uskutečnila na 
přelomu listopadu a prosince – pouze 5 lidí. Obě pracovní cesty, mohli naši 
přátelé a příznivci sledovat prostřednictvím facebookové stránky „pracovní 
cesta do Ugandy“. 
https://www.facebook.com/pracovnicestadougandy/
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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci roku 2006. 
Od 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

Buhoma
Situace našich dětí v základní škole je stabilní a žádné větší problémy, 
s výjimkou normálních provozních, se nevyskytovaly. To je dáno naším dlou-
holetým působením v této oblasti. Změna postupně nastává ve zdravotní 
péči. Medard ve své lékárně získává díky svému přístupu stále víc pacientů 
v Buhoma a převzal veškerý lékařský dohled nad našimi dětmi. Zná je, včetně 
jejich rodin a má je stále pod dohledem. Dokáže tím pádem nejen léčit aktu-
ální problém, ale zachytit i případné komplikace. 
Ani větší děti nehlásí žádné problémy na středních školách a učilištích.  
Jsme rádi, že se situace v Buhoma High School uklidnila. 
Velkou radost nám dělá Precious Ariho, který studuje vysokou školu (Laval 
University) a díky tomu, že je výborný student, získal prospěchové stipendi-
um. O zbývající náklady na studium se dělí jeho čeští adoptivní rodiče s jeho 
rodinou ugandskou. 
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Další studentkou na vyšší škole je Susan Akampurira, která nastoupila na 
vysněnou Medical School. Tato škola je v Buhoma a to je obrovská výhoda, 
nicméně i tak dělá její školné 55 tis. Ročně. Adoptivní rodiče s Česka přispí-
vají, kolik mohou a my sháníme peníze z dalších zdrojů.

V průběhu naší únorové návštěvy zemřela babička dvou dětí, které máme 
v projektu - Grace Niwaha a Emmanuel Niwamanya. Děti mají sice mat-
ku, ale všichni žili u babičky a po její smrti bylo jasné, že je v domku rodina 
nenechá. Matka nemá nárok cokoli zdědit. Hned v ten den jsme zaplatili 
dětem ubytování na internátě a radili se, jak dál. Nejsmysluplnější nám přišlo 
koupit malý pozemek někde v okolních kopcích, aby nebyl drahý a pomoct 
matce postavit domek. Její situace je zoufalá, nevlastní nic a nemá práci, 
stěží děti nakrmí. Náš spolupracovník Medard a hlavně výbor opatrovníků 
dětí zorganizoval během dvou měsíců koupi malého pozemku a dohlédl na 
stavbu domku od začátku do konce. Domek byl dokončen v květnu a bylo 
takto postaráno o celou rodinu. Bohužel vyšlo najevo, že matka má problémy 
s alkoholem a o děti se někdy nestará. Dali jsme je dočasně zpět na internát. 
Během prosincové návštěvy se situace znova řešila. Evidentně zasáhl výbor 
opatrovníků – domluvy, dozor i výhrůžky a matka se vzpamatovala. Vypadala 
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dobře, udržovaně a bylo vidět, že ostatní opatrovníci v projektu z toho mají 
radost. Problém je teď Emanuel, utíká z domu a matku neposlouchá. Zase 
nastoupil Medard a výbor opatrovníků a uvidíme, zda Emanuel v roce 2019 
nastoupí do školy. Je to velká škoda, teď když má rodina konečně vlastní 
domov. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že jsme si vybrali pomáhat 
těm nejpotřebnějším = nejchudším, nejzanedbanějším a tím pádem logicky 
nejproblematičtějším. Podmínky, ve kterých děti žijí a vyrůstají si nedovede-
me představit a těžko soudit.

V prosinci jsme zase řešili problém rodiny Bridget Kyamagero – holčičky, 
která žije po smrti rodičů se svou sestrou u babičky. Během období dešťů jim 
spadl domek. Byla to spíš jen chatrč z hlíny a dřeva, ale ze dne na den neměli 
kde bydlet. Babička nás na schůzce žádala o pomoc a všichni opatrovní-
ci v projektu její žádost podpořili. Situace to pro ni i pro děti byla hrozná, 
obcházely příbuzné a prosily, jestli by je u nich nenechali pár dnů. Když je vy-
hodili, šly zase prosit jinam. Během pracovních návštěv jsme vždy ve spojení 
s týmem cestovní kanceláře Livingstone, který nás všemožně podporuje. Je 
to parta lidí, kteří celý život cestují, Afriku znají a hlavně mají dobré srdce. Dle 
naší domluvy po každé schůzce v Ugandě posílám seznam, co právě řešíme 
a s čím potřebujeme pomoct. Takto už jsme společně, pomocí několika 
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zpráv přes whatsapp, vyřešili mnoho svízelných situací. I tentokrát. Stavbu 
nového domku  pro Bridget a její rodinu zvolila Jitka jako naprosto originální 
vánoční dárek. K nákupu vánočních dárků se přidaly i další kolegyně z kancelá-
ře a to nám umožnilo pomoci i několika dalším lidem.

 

Eva Vozková
přispěla v rámci projektu Bwindi Orphans

na 4 ks vlnitého plechu na dokončení střechy

Jonan Twinomugisha
(1995, Buhoma)

Bwindi Orphans o.p.s.
Střelice 727, 664 47

www.bwo.cz

 

Darja Šmídová
přispěla v rámci projektu Bwindi Orphans

na vybaveni na internát 

Jacob Mgonigaba
(1997, Buhoma)

Bwindi Orphans o.p.s.
Střelice 727, 664 47

www.bwo.cz

 

na dar od Rudy
v rámci projektu Bwindi Orphans

na stavbu domu pro Bridget Kyamagero (20 000 Kč)  

Bridget Kyamagero
(2010, Buhoma)

Bwindi Orphans o.p.s.
Střelice 727, 664 47

www.bwo.cz

Soroti
Situace v Soroti je naopak rok od roku složitější. Období hladomoru je sice 
pryč, ale předchozí potíže se podepsaly na celé oblasti. Škola je v katastro-
fálním stavu a to jak technický stav budov, tak zřejmě i personální složení 
pedagogického sboru. Při naší únorové návštěvě začínal školní rok a zároveň 
nastoupil nový ředitel školy. Námi podporované děti až na jedinou výjimku 
všechny propadly u závěrečných zkoušek na konci školního roku 2017 a musí 
opakovat ročník. To svádí k tomu si myslet, že na vině je nízká kvalita výuky 
v této škole. Problém je ale mnohem složitější a týká se celého ugandského 
státního školství. Opakovat ročník, kde je ve třídě přes dvě stovky dětí, určitě 
nic neřeší. Navíc, znovu připomínám, máme v péči ty nejchudší z velmi chudé 
oblasti. A my hledíme na to, aby děti dostaly základ a mohly se postavit na 
vlastní nohy. Nedaleko základní školy otevřeli nové učiliště, které na nás dělalo 
velmi dobrý dojem. Ředitelka je milá a vstřícná a je vidět, že jí záleží na tom, aby 
se děti něco naučili. Sama vede kurs šití dekorací. V areálu je kromě několika 
učeben, také vnitřní a venkovní kuchyně, rozestavěná budova, kterou staví pod 
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odborným dozorem budoucí zedníci, vše vybaveno stoly, regály a židlemi 
z jejich vlastní stolařské dílny. Jednoznačně nejlepší zařízení tohoto druhu, 
co jsme v Ugandě viděli. Tady se děti opravdu učí řemeslo. Dětem, které by 
měly opakovat sedmou třídu, jsme nabídli možnost přestupu na učiliště. 
Všichni odmítli s tím, že chtějí ještě jeden rok zůstat na základní škole. Ne-
mají zdání, co je v učilišti čeká a neví, že je to pro ně mnohem lepší varianta. 
V říjnu jsme tedy zorganizovali exkurzi a účast nabídli všem dětem. Byl to 
jakýsi školní výlet. Děti se vrátily nadšené – učiliště i vyučující na ně udělali 
dojem, dostaly oběd připravený učni v oboru kuchař, po obědě dort vyrobe-
ný cukráři. Medard sepsal seznam dětí s obory, které si zvolily. Přesto jsme 
během prosincové návštěvy opět bojovali s tím, že děti by raději opakovaly. 
Nerozumíme tomu a máme za to, že je to jednoznačně vliv rodin. Z vesnice 
jsme odjeli s tím, že zhruba tři čtvrtiny rodin a dětí si zvolily obor na učilišti, 
ostatní mají čas ještě do začátku školního roku a pokud změní názor a při-
jdou na zápis do učiliště, Medard je nechá zapsat. Celkem by mělo nastoupit 
v únoru na učiliště na jedno nebo dvouletý obor 30 dětí.
Během prosincové návštěvy se vyjasnily některé školní absence dívek Ta-
bisa Ilaboro, Alberta Alulo a Deborah Akiro. Tabisa a Alberta chodily do jiné 
školy, rodina rozhodla a proti tomu nemohly nic dělat. Deborah Akiro ztratila 
maminku a od té doby je doma, musí se starat o postiženého otce. Tady 
bohužel pomoct nemůžeme.   
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PRŮŘEZ ČINNOSTÍ - Uganda
• Přijali jsme dalších 16 dětí v Buhoma
• Školu dokončilo a do života úspěšně vykročilo 5 absolventů 
• Během dvou pracovních cest – v únoru a prosinci jsme do Ugand dopravili a 

mezi dětmi rozdělili více než 800 kg oblečení, bot, sportovních potřeb a bato-
hů či tašek, které jsme nasbírali v ČR.

• Na tzv. vánoční dárky bylo od sponzorů věnováno pro děti celkem 218.000,- za 
tyto peníze jsme jim pořídili:

 - 26 koz
 - 14 slepic
 - 1990 kg posho (kukuřičná mouka)
 - 845 kg fazolí
 - 360 kg rýže
 - 65 školních batohů
 - 71 spacích setů (matrace, povlečení, deka, ručník, moskytiéra)
 - 34 kompletních výbav na pobyt v internátu (kovový kufr, spací set,  

 kanystr, umyvadlo)
 - 3 solární panely
 - 10 vlnitých plechů na střechu domku
 - 4 pytle cementu
 - 3 postele
 - 1 sedací soupravu
 - Kurs práce na počítači 
 - CD ROM

26

71

1990 kg
845 kg

14
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PRŮŘEZ ČINNOSTÍ - Česká republika
Projekt jsme propagovali prostřednictvím přednášek a účastí na festivalech a 
cestovatelských akcích. 
V dubnu se také konaly tradiční informační schůzky pro sponzory v Brně a v Praze.

Přehled akcí v České republice:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Leden

Beseda v zámku v Konici u Prostějova

Festival Go Kamera v BrněÚnor
Přednáška v Brně – BystrciCestovatelské středy v Národním muzeu  v Praze – únor až květen

Červen
Africký den ve StřelicíchPřednáška v Expedičním klubu BrnoLéčebenské slavnosti v psychiatrické léčebně ve ŠternberkuFestival rekordů a kuriozit v Pelhřimově

Březen

Beseda v zámku v Konici u Prostějova

Festival Go Kamera v Brně
Duben

Jarní jarmark v JaroměřicíchJarní slavnosti v Lukavci u FulnekuPromítání a beseda v hotelu Green Paradise Karlovy Vary Beseda ve Stříteži Besedy se žáky ZŠ a veřejností v kině v Lanškrouně Beseda v cukrárně Galerie ve Velké Bystřici Francouzský trh Le Rendez Vous v Brně
Květen

Extrem food festival v Brně 

Beseda v Prostějově, v čajovně Pod poličkou

červenec-srpen

Africké dny v ZOO Dvůr Králové
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Září

Mezinárodní festival Lidový rok ve 

Velké Bystřici

Toulání klášterem s cimbálovou hudbou – 

Šternberkříjen
Noc vědců – Pedagogická fakulta univerzity OlomoucBeseda a vernisáž fotografií infocentrum ŠternberkBeseda v Psychiatrické léčebně ve ŠternberkuBeseda v lázních SlatinicePromítání s besedou v Lomnici u Tišnova

Listopad

Festival Kolem Světa v Brně a Praze

Prosinec
Vánoce na radnici v Pelhřimově
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Výsledek hospodaření hlavní činnosti za rok 2018 je 830 tis. Kč ve ztrátě. Ta je 
způsobena úpravou metodiky účtování příspěvků do daného roku, na který patří. 
Na sponzorských darech bylo vybráno 1980 tis. Kč. Dále jsme získali příspěvky 
na provoz ve výši 180 tis. Kč (CK Livingstone, Designa parking s.r.o., Gymnázium 
Hejčín, Valíčkovi). Peníze byly použity na školné, zdravotní péči, příspěvky na jídlo, 
oblečení, vánoční dárky, podporu začínajícího podnikání i nutné opravy domků 
a nezbytný chod organizace.

Výsledek hospodaření vedlejší činnosti za rok 2018 je 193 tis. Kč v zisku. Jedná 
se o zisk z prodeje ugandských výrobků na cestovatelských festivalech (např. Go 
Kamera, Kolem Světa), přednáškách, výstavách (např. Národní muzeum, Noc kos-
telů) a dalších akcích, jako například Africké léto v Safari parku ve Dvoře Králové. 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

1980

220

152 46

2

Výnosy v tis. Kč z celkem 2400tis. Kč

Přijaté příspěvky na děti

Tržby za prodej zboží vedlejší
činnost

Kurzové zisky

Přijaté příspěvky na provoz

Jiné

1980

597

131
124

110

46

34

10 9

Náklady v tis. Kč  z celkem 3041 tis. Kč

Náklady na děti

Osobní náklady jako mzdy a
pojištění
Cestovné

Nákup zboží vedlejší  činnost

Propagace

Provoz v Ugandě, poštovné,
nájemné
Energie, kancelářské potřeby

Kurzové ztráty

Jiné

Náklady v tis. Kč z celkem 3 041 tis Kč

Výnosy v tis. Kč z celkem 2  400 tis. Kč



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 - Bwindi Orphans, o.p.s.

Bwindi Orphans, o.p.s.
Střelice 727 • 664 47

e-mail: info@bwindiorphans.org
www. bwindiorphans.org


