VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - Bwindi Orphans, o.s.

2011
ÚVODEM

Veřejnou sbírku na stavbu vzdělávacího
centra jsme ukončili k 30.10.2011 a vybrali
jsme celkem 229.000 Kč. V únoru 2011 jsme
koupili pozemek nedaleko školy o velikosti
528 m2. Při transakci nám svědčili zástupci
komunity a pozemek jsme nechali vyznačit
v terénu „hraničními keři“. V listopadu 2011
jsme k němu přikoupili další část o velikosti
105 m2. a nechali vybudovat přístupovou
cestu pro auto. Prozatím jsme se dohodli s rodinami dětí v projektu, že na pozemku můžou
pěstovat brambory do té doby, než začneme se stavbou. Připojení na elektrické vedení, které
jsme měli původně od představitelů místní komunity slíbené a složili jsme na ně požadovanou
zálohu již před několika lety, nebude možné. Jedná se o proud z malé vodní elektrárny a v prvním kole byli připojeni žadatelé vzdálení maximálně 30 metrů od hlavní cesty. Jsme sice stále
zařazeni do druhého kola, ale zdá se, že elektrárna více proudu nevyrobí. K 31.12.2011 jsme
vyčerpali 136.300,- Kč z peněz určených na koupi pozemku a stavbu vzdělávacího centra
Malé podnikání, do jehož rozvoje jsme v minulém roce investovali hodně úsilí, ukázalo v Soroti
první výsledky. Bez problémů jsou pouze skupiny chovu koz, dokonce plánují další rozšíření.
Skupina, která zkoušela provozovat kantýnu, se rozhodla ukončit činnost a vrátila půjčku, což
lze také považovat za úspěch. Princip fungování prodeje použitého oblečení pochopila plně
pouze jedna paní. Cihelna bojuje s problémy a nepřízní počasí a chce ještě čas. V Bwindi se
o rozvoji skupinového podnikání vlastně ani nedalo mluvit a nikdy se nerozběhlo. Tamní mentalita je jiná než v Soroti a malé půjčky žádají jednotlivci pro sebe.
Jak děti zapojené do projektu postupně dospívají a přecházejí na vyšší školy, získáváme zkušenosti se středními školami a učilišti. Systém středního školství v Ugandě je pro nás těžko
pochopitelný a pokoušíme se najít vhodný typ školy v příslušné oblasti. Některé děti přechod
na střední školy, které jsou výhradně internátní, špatně zvládají. Jsou časté kázeňské přestupky,
ale i dle našeho názoru šikana ze strany vedení některých škol. Některé děti byly vyloučeny, ale
školné se nám bohužel nepodařilo získat zpět. Navíc v některých školách se školné neočekávaně zvýšilo. V roce 2011 jsme také poprvé řešili výběr středních škol v Soroti a tamní školné je
mnohem vyšší než v Bwindi.
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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci roku
2006

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, dle potřeby, minimálně jednou za tři
měsíce.
Předsedkyně sdružení:		
Výbor:			
Zaměstnanci:		
Členové:			
Spolupracovníci v ČR:		
Spolupracovníci v Ugandě:

Kateřina Andrlová
Hana Vacková, Erika Bendová, Radek Vykouřil
Kateřina Andrlová
Michal Příhoda, Libuše Dostálová, Alena Samková
Marek Vacek, Lukáš Oborský
Herbert Niwagaba - Bwindi, Moses Abenyan - Soroti
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UGANDA
Školné na všech školách se opět zvýšilo a taktéž cena obědů a nám nezbývá než zvýšit roční poplatky. Tato změna se projeví až na konci roku 2012, kdy bude splatné školné na rok 2013, ale
upozorňujeme na ni i nově přicházející adoptivní rodiče.
Na základní škole Buhoma Community Primary School jsme měli v roce 2011 celkem 69 dětí. Dvě
odešly z programu během školního roku, jedna dívka utekla z domu a jednoho chlapce umístila
rodina do internátní školy, protože ho nemohli zvládnout. Šest dětí přecházelo na střední školu
a učiliště a musíme přiznat, že co se vyššího vzdělání týká, zatím se nám nepodařilo najít optimální řešení. Spolupráce s vedením základní školy je dobrá. V listopadu 2011 jsme koupili 10
nových školních lavic. Zdravotní péče je stále na vysoké úrovni. Naléhavé potřeby některých rodin
jsme řešili ve spolupráci se sponzory, kteří přispěli např. plechy pro střechu pro rodinu Huseina
Wednesday.
V učilišti Kihihi Polytechnic jsme měli problémů nejvíce. Dvě dívky byly vyloučeny podle našeho
názoru neprávem a poplatky se nám nepodařilo dostat zpět. Celkově vzato je situace na učilišti
nepříjemná jak dětem, tak nám a bude nutné ji co nejdříve řešit
Ostatní střední školy zvýšily školné a během roku jsme se setkávali s běžnými problémy - jako
ukradené věci na internátě nebo nedodání námi zaplacených uniforem.
V základní škole Angole Primary school bylo v roce 2011 celkem 75 dětí podporovaných naším
programem. Jeden chlapec školní rok nedokončil, jeho rodina se odstěhovala. Cena obědů se
oproti loňskému roku zvýšila o 60%. Úroveň výuky je pro nás nepoměřitelná a z dosažených výsledků si také nelze udělat obrázek. Jediným viditelným je, že děti stále nejsou schopné komunikovat v angličtině. Zdravotní péče je na horší úrovni než v Bwindi, ale zdá se, že funguje. Zdravotní
sestra, která se o děti stará, řeší pouze jednodušší onemocnění a složitější případy posílá do města
V roce 2011 jsme museli operativně upravit způsob předávání vánočních dárků pro děti. Z důvodu
změny tras spolupracující cestovní kanceláře již nebylo možno posílat dárky z Česka. Poprvé jsme
tedy vyzkoušeli nový systém, kdy adoptivní rodiče mohli poslat na účet zvolenou částku a my se
dětí na místě ptali, co by si přály. Děti měly většinou poprvé v životě možnost něco si přát. Byli
jsme překvapeni , jak rozumné dárky si vesměs volily. Jednoznačně nejoblíbenější bylo „jídlo“ – tj.
fazole a kukuřičná mouka v Bwindi a rýže a maso v Soroti. Děti, které měly dostatek peněz, mohly
dostat kozu. Celkem jsme na trhu pro děti z Bwindi koupili 7 koz.. Tento systém je sice časově
a organizačně náročný, ale zvládnutelný a pravděpodobně jej zachováme i pro příští roky.
Pro děti, jejichž sponzoři žádné vánoční peníze neposlali, jsme nakoupili sladkosti, aby nebyly bez
dárků a oblečení na volný čas jsme rozdávali všem bez rozdílu.
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Vykupování košíků od rodin podporovaných dětí se velmi rozrostlo a nejsme schopni koupit vše
a dopravit do ČR. Snažíme se ale spravedlivě koupit od každého něco, aby nikdo neodcházel
s prázdnou. Pro doplnění sortimentu kupujeme v Bwindi také gorily vyřezávané ze dřeva, míče
z banánových listů a stále náhrdelníky a náramky z papírových korálků v Kampale.
Na jaře i na podzim roku 2011 jsme byli v Ugandě zavaleni mnoha žádostmi o adopci. Po zpracování a prověření všech žádostí bylo 40 dětí nabídnuto k adopci a postupně pro ně hledáme sponzory.
ČESKÁ REPUBLIKA
V roce 2011 jsme se opět věnovali výstavám, přednáškám a besedám po celé ČR. Zájem není většinou nijak ohromující, ale bez výjimky se všude potvrdilo, že ti, kteří přijdou, odchází nadšeni a to
se týkalo i besed školních. Soudíme tak z ohlasů, které nám pořadatelé ochotně přeposílají. Dali
jsme si za cíl hledat do budoucna dotace či granty, které by nám umožnily věnovat se besedám
a přednáškám bez starosti, jak zaplatíme výlohy s tím spojené. Přednáškovou činností jsme původně zamýšleli zajistit financování provozu organizace, abychom nebyli závislí na příležitostných
sponzorských darech. V každém případě nám besedy a přednášky, vydatně pomáhají s prodejem
ugandských výrobků. Prodej se daří hlavně díky pomoci Líby Dostálové, která má v Ugandě adoptované dvě děti a věnuje se besedám a prodeji na akcích na severní Moravě. Podobně akce v Praze
a pravidelný prodej výrobků v Národním Muzeu na Cestovatelských středách zajišťuje Alena Samková, která stejně tak podporuje v Ugandě dvě děti.
Na konci roku 2011 se v hlavách několika adoptivních rodičů zrodil nápad, jak se pokusit pomoci
stavbě vzdělávacího centra v Ugandě, které bohužel nebudeme schopni postavit z peněz vybraných ukončenou veřejnou sbírkou. Vznikl projekt nazvaný „Korálky do dálky“. Akce navázaná na
DMS běží ve spolupráci s Agenturou Dobrý den od prosince 2011.
Pro sponzory = adoptivní rodiče byly určeny pravidelné schůzky SRPŠ v lednu a únoru. V září jsme
pro ně uspořádali v Praze tenisový a minigolfový turnaj spojený s informační schůzkou a promítáním. Návštěva nebyla taková, jak bychom si představovali a pořádání příštího ročníku ještě
zvážíme. Za celou akci vděčíme ochotě tenisových trenérů Petra Fialy a Martiny Literové, kteří mají
dohromady adoptovaného chlapce z Bwindi.
Pro veřejnost = v roce 2011 jsme uskutečnili zhruba 20 prezentací naší činnosti pro veřejnost ať již
jako součást jiné akce (Go Camera), nebo vlastní akce – výstavy fotografií o Ugandě. Nově jsme se
také zúčastnili vánočních trhů v Brně – Bystrci.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Výsledovka od 01.2011 do 12.2011
Výkaz zisku a ztráty (v Kč)
Náklady
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu
236146
Prodané zboží
257303
Cestovné
143100
Náklady na reprezentaci
5944
Ostatní služby
746512
Mzdové náklady
307879
Zákonné soc. pojištění
104680
Kursové ztráty
6895
Jiné ostatní náklady
22186
Náklady celkem
1573342
257303
Výnosy
Tržby za prodané zboží
Služby
Úroky
Kursové zisky
Přijaté příspěvky - dary
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před
zdaněním
Výsledek hospodaření po
zdanění

Hlavní činnost

Hospodářská činnost
325243
30000

Celkem
236146
257303
143100
5944
746512
307879
104680
6895
22186
1830645

10035
16627
1194213
1220875
-352467

355243
97940

Celkem
325243
30000
10035
16627
1194213
1576118
-254527

-352467

97940

-254527

V roce 2011 jsme na příspěvcích vybrali částku 1.194.213,- Kč, což je o 17% méně než v roce 2010.Tuto
částku tvoří přímé příspěvky na děti (1009000,- ) , příspěvky na provoz a prostředky vybrané v rámci
sbírky. Prostředky byly použity k úhradě školného, úhradě nákladů spojených se školní docházkou,
úhradě nákladů za zdravotní péči a pokrytí nákladů spojených s provozem organizace. Záporný schodek hospodaření byl vykryt z přebytku roku 2010 ( viz doplatek školného v roce 2011 za rok 2010 ).
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