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Počet dětí v projektu vzrostl během roku 
2009 minimálně, protože za současného 
stavu jednoho zaměstnance na částečný 
úvazek a pěti dobrovolníků, kteří obětují 
svůj volný čas, více nezvládneme. 

Ujasnilo se nám, co jsme v Soroti, pro 
nás nové oblasti, zhruba schopni zvlád-
nout. 
V dubnu jsme zahájili veřejnou sbírku a za jeden rok vybrali cca 70.000 Kč. Sbírka 
je ohlášena na 3 roky a tudíž odhadujeme, že celkový výtěžek bude 200.000 Kč. 
Ukázalo se, že vybudovat novou školu není v silách organizace naší velikosti. 
Upustili jsme od registrace projektu v Ugandě, protože jen jako cizí subjekt jsme 
schopni si zachovat svoji nezávislost.
Plány v Soroti jsme neopustili, pouze přizpůsobili. Po všech výzkumech v oblasti 
jsme se rozhodli  pustit do výstavby vzdělávacího centra, kam budou děti cho-
dit odpoledne. Jisté jsou kursy angličtiny, protože v rámci běžné školní výuky se 
nenaučí skoro nic a naším cílem je abychom jak my, tak jejich adoptivní rodiče, 
s nimi byli schopni komunikovat přímo. A to odhlížíme od faktu, že angličtina je 
úředním jazykem země. Začali jsme sbírat anglické knihy jako základ budoucí 
knihovny.  Vyhlédli jsme si pozemek a začali jednat o jeho koupi. 

Pro všechny, kteří nám pomáhají a podporují nás vyřizujeme velké díky  od 150 
dětí a jejich příbuzných, kterým jste přinesli nejen finanční podporu, ale také to-
lik potřebný pocit, že na nich někomu záleží. Vám tedy patří “Eylama noi” jazy-
kem Iteso ze Soroti a “Yebare munonga“ jazykem Rukiga z Bwindi. 
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Sídlo a adresa:

Bwindi Orphans. o.s.
Hlinky 116
603 00 Brno

Pobočka na adrese Podstránská 114, 627 00 Brno 
byla k 31.12.2009 zrušena

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

Spolupracovníci v ČR:  Michal Příhoda, Marek Vacek, Lukáš Oborský

Spolupracovník v Ugandě:  Otwal Gerald, Herbert Niwagaba

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
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UGANDA
Bwindi - Buhoma Primary Community school se stále potýká se stejnými problémy, které 
přičítáme špatnému hospodaření. Školné na rok 2009 zahrnovalo školní pomůcky a stra-
vování, ale skutečnost byla taková, že děti nedostali pomůcky žádné a strava nevyšla na 
posledních 14 dnů v roce. Škola zdůvodňuje nedostatek peněz na obědy celkovým zdražo-
váním potravin v Ugandě, což se opravdu v posledních dvou letech děje. Pochopitelně jsme 
se také zajímali, z jakého důvodu děti nedostali slíbené (a zaplacené) pomůcky, ale školní 
výbor zatím nebyl schopen nám dát podrobnější informace o tom, na co tyto peníze použil.  
Vše se shrne do jedné odpovědi – škola nemá peníze. 
Rozhodli jsme se, že pomůcky budeme pro děti nakupovat sami. Školné zůstane stejné 
a částku, za kterou měla škola nakoupit pomůcky, může věnovat na kompenzaci cen mouky, 
fazolí, oleje a soli. Zdravotní péče na klinice pokračuje bez problémů, komplikované přípa-
dy posíláme do větších nemocnic. Dalším problémem byla skutečnost, že děti a jejich opat-
rovníci si nedělali hlavu s dochvilností při schůzkách během našich návštěv. Dali jsme jasně 
najevo, že takto pokračovat nemůžeme, náš čas vymezený na práci ve vesnici je omezený 
a je pouze na nich, zda ho využijeme efektivně nebo čekáním. Rodiny si poté zvolily 3-členný 
výbor, který má za úkol všechny informovat o datu naší návštěvy, čase schůzky a dohléd-
nout, aby byl přítomen zástupce každé rodiny.
Ročník 2009 dokončilo díky péči našich sponzorů v Buhoma Primary Community School  
63 dětí.

Soroti - Od června 2009 dostávají děti pravidelně obědy a tím pádem mají dost energie 
účastnit se odpoledního vyučování. Zaplatili jsme mimoškolní kurzy angličtiny a podle slov 
učitelů i ředitele školy, se zlepšil prospěch našich dětí i v ostatních předmětech.
Zdravotní péče na mistní klinice funguje, ale je mnohem dražší než v Bwindi. Stále si mů-
žeme dovolit tuto nezbytnou službu platit. Komplikované případy posíláme stejně jako 
v Bwindi do specializovaných nemocnic. 
Příbuzní dětí přišli s vlastními nápady, jak vylepšit svoji finanční situaci a my jsme je všech-
ny vyslechli a přivezli jejich návrhy na zvážení do ČR. Jde o to, že skupiny žádají o finanční 
vklad do podnikání, který časem splatí. Okamžitě jsme schválili pouze jeden projekt – kan-
týnu u hlavní cesty  – a výměnou za to skupina vaří obědy pro námi podporované děti.
Ročník 2009 dokončilo díky péči našich sponzorů v Angole Primary School  70 dětí .

PRŮŘEZ ČINNOSTÍ
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Střední školy - V roce 2009 jsme měli 8 studentů na dvou středních školách. Po ohlášení 
závěrečných výsledků jsme se rozhodli, že ve finančně náročném středoškolském studiu bu-
deme podporovat pouze děti nadané, s opravdovým zájmem o studium a dobrými výsledky, 
a to teprve po konzultaci s jejich sponzory. 
Pro průměrné žáky bude podle našeho názoru mnohem prospěšnější získat praktické do-
vednosti a vyučit se. Na vyšším odborném nástavbovém studiu máme jednoho studenta, 
vede si velmi dobře, ale školné je podle našeho názoru hodně vysoké.
 

ČESKÁ REPUBLIKA
Prezentace pro sponzory 
Už tradiční prezentace pro sponzory v Brně, Praze a Plzni jsme tento rok rozšířili o Olo-
mouc, ale účast byla tak malá, že se zase vracíme ke třem zaběhnutým místům. Bojovali jsme 
se zdravotními problémy a tak se nám prezentace roztáhly z ledna až po březen.

Výstavy fotografií Michala Příhody, vernisáže a besedy v rámci výstav
- Od 7.4.2009 v atriu FSS MU, Joštova 10, Brno
 výstava fotografií Bwindi Orphans - Sirotci z Ugandy v obrazech
- 16.5.2009 v galerii Špilar u Střihorukého Edwarda zahájení výstavy fotografií z Ugandy
- 20.5.2009 Cafe Mezzanine vystavuje naše fotografie
- Prosinec - Městská knihovna Humpolec – výstava fotografií

Média
- 5.1.2009 - byli jsme hosty vysílání ČRo Region, Vysočina 
- 22.5.2009 - Beseda v pořadu Brněnské televize - Vlna z Brna
- 18.3.2009 jsme byli hosty živého vysílání pořadu rádia Proglas – Magdazín

Přednášky pro veřejnost
- 6.2.2009 - Prezentace v Legatu v Kohoutkách 
- 14.7.2009 Promítání a povídání o Ugandě v Žernůvce 
- 25.7. Bořetický Annafest – přednáška s promítáním
- 17.11.2009 v Salesiánském středisku Brno-Líšeň - promítání fotografií s besedou o práci 

Bwindi Orphans a o životě v Ugandě

PRŮŘEZ ČINNOSTÍ
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Výsledovka od 01.2009 do 12.2009
Výkaz zisku a ztráty (v Kč)

Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
Spotřeba materiálu 138.000 138.000
Prodané zboží 0 105.000 105.000
Cestovné 68.000 68.000
Náklady na reprezentaci 3.000 3.000
Ostatní služby 363.000 363.000
Mzdové náklady 216.000 216.000
Zákonné soc. pojištění 71.000 71.000
Smluvní pokuty a úroky 
z prodlení

1.000 1.000

Kursové ztráty 2.000 2.000
Jiné ostatní náklady 14.000 14.000
Náklady celkem 876.000 105.000 981.000

Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
Tržby za prodané zboží 232.000 232.000
Úroky 12.000 12.000
Přijaté příspěvky - dary 1.290.000 1.290.000
Výnosy celkem 1.302.000 232.000 1.534.000
Výsledek hospodaření 
před zdaněním

426.000 127.000 553.000

Výsledek hospodaření 
po zdanění

426.000 127.000 553.000

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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