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ÚVODEM

Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání
jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět
chuť a nadšení do nových příležitostí,
kterých je na vesnici opravdu skromně. Pomáhat rodinám v tom, aby se
postavily na vlastní nohy, se nám zdá
dobrá cesta. I když nemůžeme zaručit
úspěch, dáváme lidem možnost, pak
už je to na nich. Soudíme i podle toho, že téměř všichni adoptivní rodiče přispěli
do skupiny, kam se přihlásila rodina jejich dítěte.
Celý rok jsme připravovali děti v sedmé třídě základní školy na to, že náš přístup
ke studiu na středních školách se nezměnil. Budeme trvat na tom, že pokud nebudou mít výsledky, je lépe nastoupit do učebních oborů. Není jednoduché změnit
způsob myšlení, který na vesnici vládne a pěstovat osobní zodpovědnost. Stojí to
hodně úsilí a času, ale věříme, že jedině tak se děti budou schopny v budoucnu
o sebe postarat. V učilišti jsme měli doposud tři studenty a v tomto roce nastoupilo
dalších devět.
Největší událostí roku 2010 bylo uspořádání koncertu „V RYTMU AFRIKY“ a následné získání grantu Nadace Divoké Husy - zdvojnásobení výtěžku akce. Stav veřejné sbírky ke konci roku 2010 byl tím pádem mnohem příznivější - 220 595,79
CZK. Tímto jsme vydělali na koupi pozemku v Ugandě a nadále sbíráme na stavbu
vzdělávacího centra – skladu pomůcek, knihovny a místnosti na výuku základů na
počítači a jiných kursů. Pokračujeme pomalu, ale naše zkušenost je taková, že to
není na škodu. Čím víc pozemků vidíme, tím lepší představu máme a během mnoha vyjednávání jsme se také lecčemu naučili. Na závěr jsme se rozhodli neriskovat
a schválili jsme koupi v Bwindi. Jsme tam mnohem déle než v Soroti a cítíme větší
záruky, pokud se o nějakých dá v Ugandě mluvit. Známe představitele místní komunity a ti nám alespoň podpisem ručí na kupní smlouvě. Je to sice malý kousek
půdy, ale blízko školy, což je pro nás nejdůležitější. Budeme se držet toho, co se
nám doposud osvědčilo, začít v menším a postupně se učit. Nasbírané zkušenosti
použijeme v budoucnu v Soroti. Děkujeme Nadaci Divoké husy a hlavně všem jednotlivcům, kteří během roku přispěli na budování vzdělávacího centra.
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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Sídlo a adresa:
Bwindi Orphans. o.s.
Hlinky 116
603 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 měsíce.
Předsedkyně sdružení

Kateřina Andrlová

Výbor: 			

Hana Vacková, Erika Bendová, Radek Vykouřil

Spolupracovníci v ČR:

Michal Příhoda, Marek Vacek, Lukáš Oborský

Spolupracovníci v Ugandě:

Otwal Gerald, Herbert Niwagaba

4
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

2010
PRŮŘEZ ČINNOSTÍ

UGANDA
Bwindi - Buhoma Community Primary school
Komunikace s vedením se výrazně zlepšila s nástupem nového ředitele a doufáme, že to tak zůstane. Školné se zvýšilo a připláceli jsme i na obědy, což bylo
způsobeno zvýšením cen potravin v celé Ugandě a tuto změnu jsme čekali. Ze
stejného důvodu - zvýšení cen – se zvedla i cena uniforem. Rozhodli jsme se, že
i tak prozatím necháme roční příspěvky beze změny. Zdravotní péče funguje stále
bezvadně a o děti je dobře postaráno. Naléhavé případy v rodinách jsme řešili
individuálně s každým sponzorem, ať už se jednalo o zdravotní problémy či problémy s bydlením. Děkujeme všem za pomoc, kterou rodinám poskytli.
Soroti - Angole Primary School
Škola bojuje se stále stejnými problémy - mnoho žáků, málo učitelů a nedostatek tříd. Ceny obědů a uniforem se zvýšily stejně jako v Bwindi. Odpolední kurzy
angličtiny pro děti zůstaly stejné. Zdravotní péče je stále drahá a přitom nejsme
schopni ověřit, jak kvalitní ošetření zdravotní sestra poskytuje. Prozatím jsme
lepší řešení nenašli. Děti jsou ošetřovány často, ale naštěstí se nejednalo o žádná
závažná onemocnění.
1.12.2010 - 22.12.2010 - Cesta pro sponzory
Další cesta do Ugandy pro zájemce z řad sponzorů. Návštěvy škol i rodin v obou
oblastech - Bwindi i Soroti. Zapojení účastníků do aktivit vyvíjených v Ugandě rozdělování oblečení, školních pomůcek, potravin.
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ČESKÁ REPUBLIKA
Prezentace pro sponzory
Už tradiční prezentace pro sponzory v Brně, Praze a Plzni. Brněnská akce byla pojata ve
větším měřítku a konala se v Kongresovém centru BVV i pro širokou veřejnost.
Výstavy fotografií Michala Příhody, vernisáže a besedy v rámci výstav
- 1.5. - 31.5.2010 Městská knihovna, Vysoké Mýto
Přednášky a akce pro veřejnost
- 17.1.2010 - přednáška Kateřiny Andrlové o Ugandě a BO v rámci festivalu Go kamera
- 18.5.2010 - beseda a promítání pro veřejnost, Vysoké Mýto
- 26.6.2010 - V RYTMU AFRIKY - charitativní koncert, Divadlo Husa na provázku
- 24.9.2010 - přednáška a beseda ve Slavkově u Brna

6
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

2010

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Výsledovka od 01.2010 do 12.2010
Výkaz zisku a ztráty (v Kč)
Náklady
Hl. činnost Hosp. činnost
Celkem
Spotřeba materiálu
186535
186535
Prodané zboží
75893
75893
Cestovné
124576
124576
Náklady na reprezentaci
9044
9044
Ostatní služby
393176
393176
Mzdové náklady
220509
220509
Zákonné soc. pojištění
74975
74975
Kursové ztráty
12152
12152
Jiné ostatní náklady
16112
16112
Náklady celkem
1037079
75893 1112972
Výnosy
Tržby za prodané zboží
Úroky
Kursové zisky
Přijaté příspěvky - dary
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Hl. činnost Hosp. činnost
Celkem
184230
184230
9675
9675
3493
3493
1437429
1437429
1450597
184230 1634827
410014
108337
518351
410014
108337
518351

V roce 2010 se podařila vybrat na příspěvcích celková čáska 1 437 429,- Kč, což je
o 10% více než v roce 2009. Tuto částku tvoří položka přímých příspěvků na děti
(970 000,-), příspěvků na provoz organizace od dárců, tržby za prodané zboží (košíky,
korále, …) a peněz ze sbírky. Peníze byly v letošním roce použity částečně na úhradu
školného, úhradu nákladů spojených se školní docházkou, úhradu nákladů spojených
se zdravotní péčí dětí, nákup nezbytných potřeb pro děti a pokrytí nákladů spojených
s provozem organizace. Výsledek hopodaření za roku 2010 činí 518 351,- Kč. Tato částka bude použita na doplatek školného v daném roce. Vzhledem k termínu úhrady
doplatku (únor) se tento zobrazí v účetní závěrce roku následujícího. Zůstatek (po
úhradě doplatku školného) bude použit na úhradu části ceny pozemku v Bwindi.
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