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V Bwindi, kde  jsme začínali,  se 
počet  podporovaných  dětí  na 
základní  škole  ustálil  na  šede-
sátipěti. K  tomu musíme přidat 
studenty  na  středních  školách, 
v  roce  2008  jich  bylo  pět.  Jed-
na  dívka  ve  druhém  ročníku 
otěhotněla  a  byla  z  programu 
vyřazena.

Zásadním  krokem  v  roce  2008  bylo  rozšíření  činnosti  do  oblasti  Soroti  ve  vý-
chodní Ugandě. Začali  jsme náborem čtyřiceti dětí – sirotků ze státní školy An-
gole. Těm jsme bezprostředně po náboru zajistili uniformy, boty, školní pomůcky 
a zdravotní péči. Problém nastal  se  stravováním,  státní  škola má přes 900 dětí 
a  jen 40 z nich  je sponzorováno. Rozhodli  jsme se pro vstřícný krok a zaplatili 
obědy na poslední trimestr roku 2008 pro celou školu. Tímto směrem ale pokra-
čovat nechceme.
Jediným řešením složité situace v Angole bude postavit vlastní školu pro sirotky 
a extrémně chudé děti, které budou všechny zahrnuty v našem programu. Jedině 
tak jsme schopni dát těmto dětem péči,  jakou si představujeme a ke které  jsme 
se zavázali. Poučili jsme se v Bwindi, jak složité je jednání s vedením školy, jak se 
mnohem více než problémy dětí řeší boj o vliv a moc.
Začali  jsme hledat pozemek na stavbu a připravovat  registraci naší organizace 
v Ugandě. Budou to dlouhá jednání a jsme si vědomi toho, že se setkáme s mnoha 
problémy. Zároveň ale vidíme velký přínos v  tom, že budeme u zrodu školy od 
začátku, mnoho se naučíme a strávíme hodně času ve vesnici právě s lidmi, jimž 
je naše pomoc určena. 

Náš projekt žije stále jen z podpory jednotlivců, adoptivních rodičů dětí a našich 
přátel. Roste, ale je stále stejně osobní jako na počátku. V tom cítíme pevný základ. 
Děkujeme Vám za podporu, pomoc a dobré srdce. 
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Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo regis-
trováno v červenci roku 2006. 

Sídlo:
Hlinky 116
603 00 Brno. 

Pobočka:
Podstránská 114
627 00 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 mě-
síce.

Předsedkyně sdružení Kateřina Andrlová

Výbor:    Hana Vacková, Erika Bendová, Radek Vykouřil

Zaměstnanci:  Kateřina Andrlová od 18.6.2008

Spolupracovníci ČR:  Michal Příhoda, Marek Vacek

              Uganda:  Otwal Gerald

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
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UGANDA

-	 financování	školní	docházky	a	základních	potřeb	dětí,	které	jsou	buď	úpl-
nými	nebo	částečnými	sirotky,	nebo	pocházejí	z	extrémně	chudých	rodin
Bwindi	 -		počet	podporovaných	dětí	se	ustálil	na	65	a	zhruba	takto	ho	bude-

me	udržovat
Soroti	 -		do	 programu	 jsme	 přijali	 prvních	 40	 dětí,	 částečných	 nebo	 úpl-

ných	sirotků.	Nadále	navštěvují	státní	školu
-		zvyšování	úrovně	škol,	které	podporované	děti	navštěvují

Bwindi	 	-	podařilo	se	nám	spolu	s	ostatními	organizacemi	ovlivnit	mana-
gement	školy	a	omezit	počet	žáků	na	400,	což	odpovídá	cca	45	žá-
kům	na	třídu

	 -	 přispěli	jsme	finančně	na	stavbu	nových	záchodů
Soroti	 -		v	poslednim	trimestru	jsme	zaplatili	obědy	pro	celou	školu
	 -		zajistili	jsme	a	uhradili	opravu	studny	
	 -	 zaplatili	jsme	zorání	školního	pozemku,	kam	se	zasázela	cassava	

(maniok)	a	koupili	jsme	motyky	na	okopávání	během	roku	
-	 úhrada	a	zajištění	pravidelné	lékařské	péče	podporovaných	dětí

Bwindi	 -		spolupráce	s	klinikou	se	neustále	zlepšuje	a	dokonce	se	rozšířila	
o	zubařskou	péči

Soroti	 -	 spolupráce	 s	 klinikou	 se	 teprve	 rozvíjí,	 poplatky	 jsou	 vysoké,	 ale	
jsme	rádi,	že	alespoň	funguje

-		hledání	odbytu	pro	výrobky,	které	zhotovují	rodiny	dětí
	 	 Snažíme	se	rodiny	motivovat	k	výrobě	 typických	ugandských	vý-

robků,	které	od	nich	kupujeme.	Zájem	není	 takový,	 jaký	 jsme	si	
představovali.	V	Bwindi	kupujeme	košíky	od	pěti	babiček.

-	 pořádání	poznávacích	zájezdů	do	Ugandy	s	pobytem	přímo	ve	vesnicích
	 	 V	 dubnu	 se	 uskutečnil	 zájezd	 pro	 sponzory,	 navštívili	 jsme	 obě	

oblasti,	Bwindi	i	Soroti.	Adoptivním	rodičům	jsme	umožňili	na-
vštívit	své	podporované	děti	přímo	v	rodině	a	zúčastnit	se	výuky	ve	
škole.	Mohli	tak	sami	zhodnotit,	jak	moc	ovlivňují	život	jednotli-
vých	dětí.		

PRŮŘEZ ČINNOSTÍ
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ČESKÁ REPUBLIKA

prezentace pro sponzory
-	 leden,	Brno	(oratoř	Slatina)	–	prezentace	pro	sponzory	i	veřejnost
-	 leden,	Praha	(Institut	svazu	účetních)	–	prezentace	pro	sponzory	i	veřej-

nost
-	 leden,	Plzeň	(Rakouská	knihovna)	–	prezentace	pro	sponzory	i	veřejnost

výstavy, koncerty, přednášky a besedy s promítáním pro veřejnost, 
školy atd.

-	 leden,	Beno	(Go	kamera)	-	prezentace	na	GO	kamera	–	promítání	dokumentů	a	vý-
stava	fotografií

-	 červen,	Brno	(Divadlo	na	provázku)	–	Africký	den	 -	 setkání	char.	organizací	pod	
záštitou	velvyslankyně	Gity	Fuchsové	–	představení	naší	organizace

-	 říjen,	Kroměříž	(Arcibiskupské	gymnázium)	–	promítání	a	povídání	pro	veřejnost	
–	v	rámci	manželských	setkání

-	 listopad,	Brno	(BVV)	–	prezentace	a	výstava	velkoformátových	fotogfrafií	v	rámci	
akce	„Kolem	světa“

-	 prosinec,	Brno	(sál	radnice	Slatina)	–	charitativní	koncert	pro	sirotky	z	Bwindi	–	
kapely	Kuchyň	a	Z	popela

-	 prosinec,	(ČT-24)	–	beseda	v	pořadu	české	televize	„Před	půlnocí“
-	 prosinec,	 Nairobi	 (Keňa)	 -	 výstava	 pod	 záštitou	 velvyslankyně	 Gity	 Fuchsové	 ve	

východní	Africe

publikační činnost
-	 červen	(časopis	FotoVideo)	–	osm	stran	fotografií	a	textu	o	naší	činnosti
-	 září	–	vydání	nástěnného	kalendáře	Bwindi	Orphans

PRŮŘEZ ČINNOSTÍ
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Výsledovka od 01.2008 do 12.2008
Náklady (v Kč) Výnosy (v Kč)
Spotřeba materiálu 109.000 Úroky 9.000
Cestovné 162.000 Přijaté příspěvky (dary) 1.166.000
Náklady na reprezentaci 3.000 Tržby za zboží 128.000
Ostatní služby 566.000
Ostatní služby nedaňové 0
Výnosy celkem (v Kč) 1.303.000
Náklady celkem (v Kč) 840.000
Výnosy - Náklady (v Kč) 463.000

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

ků v Ugandě
- kancelářské potřeby v ČR

Ostatní služby:
- školné na rok 2008
- cargo zásilky do Ugandy
- lékařská péče
- grafické práce, propagační 

materiály
- zpracování fotografií
- bankovní poplatky a poštovné
- mzda

Zbývající prostředky ve výši 463.000,-  Kč budou použity na úhradu školného  
v únoru 2009.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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Bwindi Orphans, o.s.
Hlinky 116 •603 00 Brno

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


