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Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo zalo-
ženo v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 
je tedy první v naší historii.
Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí 
a během roku 2007 se nám podařilo najít spon-
zory pro dalších 45. Činnost byla zaměřena 
především na získávání nezbytných finančních 
prostředků na provoz organizace. Nenašli jsme 
žádné dlouhodobé řešení, ale podařilo se nám 
získat několik jednorázových finančních darů. 
Koncem roku bylo tedy rozhodnuto, že kromě 
oblasti Bwindi, začneme pracovat na rozšíření 
pomoci do východní Ugandy a se stejným úko-
lem – obstarání peněz k tomu potřebných – se 
budeme prát v příštím roce za chodu. 
V lednu jsme uspořádali prezentace pro sponzory, během roku dvě výstavy fotografií 
a přednášky pro veřejnost s promítáním.
Všechny návštěvy Ugandy se uskutečnily v návaznosti na zájezdy CK Livingstone, pro 
kterou pracuji stále jako průvodkyně. V březnu se mnou v Ugandě strávil 10 dnů náš 
spolupracovník Michal Příhoda, fotograf a kameraman. Z materiálu pořízeného bě-
hem jeho pobytu, vzniklo několik krátkých filmů, které používáme k propagaci a na 
vzdělávacích besedách. Při pobytu v červnu jsem s sebou měla už našeho nového 
spolupracovníka v Ugandě, Geralda. Naši dohodu s ním považuji osobně za obrovský 
přínos. Znalost místní mentality, zvyků a prostředí je neocenitelná. Společně s Geral-
dem jsme také předali vanoční dárky od sponzorů a postarali se o vše potřebné při 
návštěvě v prosinci.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podpořili. Dou-
fám, že našemu projektu a dětem z Ugandy zachováte přízeň i do budoucna. Bez vaší 
pomoci se neobejdeme.

3

ÚVODEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.



4

Občanské sdružení Bwindi Orphans 
bylo registrováno v červenci roku 2006. 
Sídlí v kanceláři firmy Haifa design na ad-
rese Hlinky 116, Brno. 

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Občanské sdružení je řízeno výborem sdružení, který řídí činnost a rozhoduje o 
všech záležitostech. Výbor se schází nepravidelně, minimálně jednou za tři měsíce.

Předsedkyně sdružení Kateřina Andrlová

Výbor:    Hana Vacková, Erika Bendová, Radek Vykouřil

Zaměstnanci:  sdružení žádné nemá

Spolupracovníci:   Michal Příhoda, Marek Vacek

Country manager v Ugandě:  Otwal Gerald

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
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UGANDA

-	 financování	školní	docházky	a	základních	potřeb	dětí,	které	jsou	buď	úplnými	
nebo	částečnými	sirotky,	nebo	pochazejí	z	extrémně	chudých	rodin

	 Úhradu	 školného,	uniforem	 i	 školních	pomůcek	provádíme	osobně	při	pravidelných	
návštěvách.	Nadstandardní	vybavení	(např.	matrace,	potraviny	a	pod.)	nakupujeme	
přímo	v	Ugandě.			

-	 zvyšování	úrovně	škol,	které	podporované	děti	navštěvují
	 Snažíme	se	působit	 i	na	vedení	 školy	a	učitelský	 sbor,	aby	nedocházelo	k	přeplňová-
ní	tříd	a	aby	dětem	bylo	poskytováno	co	nejkvalitnější	vzdělání.Přispíváme	na	nutné	
opravy	a	dostavbu	tříd.

-	 úhrada	a	zajištění	pravidelné	lékařské	péče	podporovaných	dětí
	 Dětem	v	Bwindi	jsme	zajistili	pravidelné	lékařské	kontroly	a	možnost	ošetření	na	neda-
leké	klinice.	Jsme	potěšeni,	že	této	vymoženosti	využívá	stále	více	a	více	dětí.

-	 hledání	odbytu	pro	výrobky,	které	zhotovují	starší	děti	nebo	jejich	rodiny
	 Snažíme	 se	 rodiny	motivovat	k	 výrobě	 typických	ugandských	výrobků,	které	 od	nich	
kupujeme.	Vydělat	hotové	peníze	by	bylo	pro	některé	z	nich	jinak	nemožné.	

-	 pořádání	 poznávacích	 zájezdů	 do	 této	 oblasti	 spojených	 s	 pobytem	 přímo	 ve	
vesnicích

	 Adoptivním	rodičům	umožňujeme	navštívit	své	podporované	děti	přímo	v	rodině	a	zú-
častnit	se	výuky	ve	škole.	Mohou	tak	sami	zhodnotit,	jak	moc	ovlivňují	život	jednotli-
vých	dětí.

PRŮŘEZ ČINNOSTÍ
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ČESKÁ REPUBLIKA

prezentace pro sponzory
–	únor,	Praha	(Institut svazu účetních)
–	únor,	Plzeň	(Rakouská knihovna)
–	květen,	Brno	(U tančícího hrocha)

výstavy
–	září,	Brno	(SaSM Brno-Líšeň)
–	říjen	-	listopad,	Hranice	na	Moravě	(kavárna Na zámku)
–	listopad,	Plzeň	(radnice)

Přednášky a besedy s promítáním pro veřejnost, školy atd.
–	duben,	Brno	(oratoř slatinského kostela)
–	květen,	Slavkov	(farní úřad Slavkov)
–	květen,	Brno	(ČT - Dobré ráno)
–	září,	Třebíč	(Katolické gymnázium Třebíč)
–	září,	Brno	(SaSM Brno-Líšeň)
–	říjen,	Hranice	na	Moravě	(ZŠ - 4. ročníky)	
–	listopad,	Hranice	na	Moravě	(ZŠ - 5. ročníky)	
–	prosinec,	Brno	(Gymnázium Šlapanice)	
–	prosinec,	Brno	(TV Noe - několikanásobné uvedení našeho dokumentu 
 o Ugandě)

PRŮŘEZ ČINNOSTÍ
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Výsledovka od 01.2007 do 12.2007
Náklady (v Kč) Výnosy (v Kč)
Spotřeba materiálu 130.007,17 Úroky 1.454,48
Cestovné 56.062,08 Přijaté příspěvky (dary) 1.075.667,00
Náklady na reprezentaci 733,00
Ostatní služby 246.253,86
Ostatní služby nedaňové 26.890,88
Výnosy (v Kč) 1.077.121,48
Náklady (v Kč) 459.946,99
Výnosy - Náklady (v Kč) 617.174,49

Spotřeba materiálu:
- školní uniformy
- matrace a přikrývky
- nákup papírových korálků a košíků  

v Ugandě
- kancelářské potřeby v ČR

Ostatní služby:
- školné na rok 2007
- cargo zásilky do Ugandy
- lékařská péče
- grafické práce, propagační materiály
- zpracování fotografií
- bankovní poplatky a poštovné

Zbývající prostředky ve výši 617.174,49 Kč budou použity na úhradu školného  
v únoru 2008.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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e-mail: info@bwindiorphans.org
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