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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:  Kateřina Andrlová
Výbor:   Hana Vacková, Erika Bendová, Radek Vykouřil
Zaměstnanci:  Kateřina Andrlová  
Členové:   Michal Příhoda, Libuše Dostálová, Alena Samková
Spolupracovníci v ČR:  Marek Vacek, Lukáš Oborský
Spolupracovníci v Ugandě: Herbert Niwagaba - Bwindi, Moses Abenyan - Soroti

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s.



5

UGANDA
Středoškolská studia dětí byla i tento rok pro 
nás tvrdým oříškem. Děti mají problémy s čet-
nými krádežemi na internátě, často také řeší-
me kázeňské přestupky, kdy nemáme tušení, 
na které straně je pravda, ale hlavně se znova 
několikrát zvýšilo školné. Stále hledáme opti-
mální řešení, střední školu s rozumnými škol-
nými poplatky pro děti s dobrým prospěchem 
a chutí studovat a praktický kurz pro ty méně nadané. 
Základní škola v Bwindi běží nadále bez větších problémů, zato v Soroti se v systému školy stále 
těžko orientujeme a dostáváme často zmatené informace. Dětí, opakujících ročník při přechodu 
výuky z místního jazyka do angličtiny, přibývá a to nás nutí se znova zamýšlet nad investicí do 
extra lekcí angličtiny. Rádi bychom slyšeli jejich přínos na vlastní uši.
Celkové zvyšování cen v Ugandě, jak přímo poplatků v jednotlivých školách a základních potravin 
na přípravu obědů, tak látek na uniformy i školních potřeb, nás donutilo zvýšit roční poplatek na 
dítě. Bohužel jsme neměli jinou možnost a je nám líto, že děti tím pádem ztratili několik sponzo-
rů, pro které bylo zvýšení neúnosné. 
Na závěr roku jsme konečně dosáhli dohody s komunitním výborem v Bwindi a shodli se na 
zbudování mateřské školky na našem pozemku. Původní plán vzdělávacího centra vyžadoval dle 
potřeb komunity mnohem větší pozemek a tím pádem i mnohem větší investici, na nás příliš 
vysokou. Od začátku naší práce v Bwindi kritizujeme fakt, že v rámci už tak přeplněné kapacity 
základní školy se bez jakéhokoli odborného vedení volně potulují děti z předškolních ročníků. To 
nás přivedlo na myšlenku dát těmto malým dětem vlastní prostor s odborným personálem, který 
se bude věnovat pouze jim.
Před Vánocemi jsme mezi sponzory a našimi kamarády vyhlásili možnost nákupu koz pro děti 
v projektu. Tato akce měla větší ohlas, než jsme doufali a z poslaných příspěvků jsme mohli koupit 
kozu pro všechny děti, které dosud neměli od svého sponzora. 
Nový systém nakupování vánočních dárků na místě se osvědčil a plánujeme ho do budoucna 
zachovat. Převážná většina dětí volila opět jídlo, největší zvláštností byly dvě žádosti o oblek 
a sváteční šaty. Jen samotný výlet na nákup s bělochy do města byl pro děti neuvěřitelným dob-
rodružstvím. 

PRŮŘEZ ČINNOSTÍ
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ČESKÁ REPUBLIKA
V roce 2012 jsme se opět věnovali výstavám, prezentacím, přednáškám a besedám po celé ČR. . 

- Go kamera 2012 - Brno (17.1.2013)
- Regiontour 2012  - Brno(18.1.2013)
- Schůzka se sponzory - Praha (24.1.2013)
- Výstava fotografií a přednášky - Čelákovice (25.1.2012
- Výstava fotografií a přednášky - Praha - Hradčany (7.3.2013)
- Schůzka se sponzory - Plzeň (13.3.2013)
- Beseda Uganda, její příroda a lidé - Klecany (20.3.2012)
- Volyňský rozcestník - přednáška a výstava - Volyně (poslední týden v březnu)
- GYPSY CARAVAN - Olomouc (23.3.2013)
- Prezentace v Českobratrské církvi - Olomouc (1.4.2013)
- Beseda v Dubu nad Moravou (24.4.2013)
- Vystoupení Kateřiny Andrlové v pořadu České televize - Plane YÓ (4.6.2013)
- Aktivní účast na Festivalu Rekordů a kuriozit - Pelhřimov (8-9.6.2012)
- Prezentace na hodech v Újezdě u Uničova (23.6.2012)
- Uganda v obraze - Poděbrady (28.6.2012)
- Prezentace na Folklórním festivalu Lidový rok ve Velké Bystřici (8-9.9.2012)
- Prezentace na Hodech sv. Vavřince ve Štěpánově (11-12.8.2012)
- Beseda v Lošticích (26.10.2012)
- Přestavení aktivit Bwindi Orphans - Ekojarmark ve Šternberku (15.9.2012)
- Sami sobě na hradě Lipnice - setkání adoptivních rodičů a přátel Bwindi (22.9.2012)
- Cestovatelský festival Kolem světa - Brno (5-7.10.2012)
- Penzion pro důchodce v Lošticích - beseda (26.10.2012)
- Uganda v obrazech - výstava fotografií a přednáška (Žatec (8.11.2012 - 24.1.2013)
- Vánoční akce agentury Dobrý den na Staroměstském náměstí v Praze - prezentace (4.12.2012)
- Vánoční besítka pro příznivce Bwindi Orphans - Brno, Kabaret Špaček (21.12.2012)

PRŮŘEZ ČINNOSTÍ
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Výsledovka od 01.2012 do 12.2012
Výkaz zisku a ztráty (v Kč)

Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
Spotřeba materiálu 321 000 321 000
Prodané zboží 137 000 137 000
Cestovné 153 000 153 000
Náklady na reprezentaci 16 000 16 000
Ostatní služby 881 000 881 000
Mzdové náklady 408 000 408 000
Zákonné soc. pojištění 139 000 139 000
Daň silniční 2 000 2 000
Kursové ztráty 28 000 28 000
Jiné ostatní náklady 26 000 -5 000 21 000
Náklady celkem 1.974 000 132 000 2.106 000

Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
Tržby z prodeje služeb 37 000 37 000
Tržby za prodané zboží 257 000 257 000
Úroky 8 000 8 000
Kursové zisky 14 000 14 000
Přijaté příspěvky - dary 1 707 000 1 707 000
Výnosy celkem 1.729 000 294 000 2 023 000
Výsledek hospodaření před zdaněním -245 000 162 000 -83 000
Výsledek hospodaření po zdanění -245 000 162 000 -83 000

V roce 2012 jsme na příspěvcích vybrali částku 1.707 000,- Kč. Tuto částku tvoří přímé 
příspěvky na děti (1.165 616,- Kč ) , 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 minulých období.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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