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Střelice 727
664 47 Střelice
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UGANDA
Poté, co jsme zjistili, že se předseda místní komunity pustil do budování soukromé školky, jsme 
upustili od našeho původního záměru a místo mateřské školky máme v plánu vybudovat na na-
šem pozemku vzdělávací centrum pro děti. Na pozemku máme hotový přívod vody a záchody. 
Budování záchodů dostali na starost naši ugandští spolupracovníci Herbert a Medard. Zaměst-
návali pracovníky jednotlivých profesí, materiál nakupovali sami a na vše dohlíželi. Tato varianta 
je výrazně levnější, než zadat celou stavbu jednomu dodavateli, a my jsme chtěli vyzkoušet, zda 
jsou kluci schopni pohlídat kvalitu práce, spotřebu materiálu atd. Původně navržený rozpočet byl 
sice překročen o milion šilinků, přesto nás záchody vyšly o milion šilinků levněji, než požadoval 
doporučený dodavatel. Záchody vypadají dobře, ale opravdovou kvalitu stavby prověří asi až čas.
Hledáme řešení pro absolventy praktických kurzů, na které jsme tolik tlačili. Děti rostou, ukončují 
učební obory a my zjišťujeme, že nemají k dispozici žádné pracovní vybavení ani peníze na ně, 
a tak ani možnost, jak se začít živit. Vymysleli jsme tedy systém půjček, který jim umožní poří-
dit si do začátku potřebné vybavení - šicí nebo pletací stroj, solární panely, baterie a podobné, 
se kterými už mohou začít podnikat. Děti a jejich rodinní zástupci podepíší smlouvu, v níž se 
zavazují, že začnou dvouletou půjčku splácet po třech měsících od jejího stanoveného začátku. 
Herbert a Medard pak dohlédnou na to, aby děti splácely poctivě každý měsíc. Součástí půjčky je 
i pronájem malé místnosti v centru vesnice, kde mohou svou práci vykonávat. Založili jsme tedy 
„start-up“ fond, ze kterého půjčky poskytujeme. Ať přispěje adoptivní rodič konkrétního dítěte 
nebo nezávislý sponzor, naší myšlenkou je 
vracet splátky dětí zpět do tohoto fondu, aby 
sloužily zase dalším, kteří ukončí učební obor.
V Soroti se vyměnil učitelský sbor na státní 
škole a v důsledku toho se změnil i přístup 
ke známkování žáků. Z našich dětí jich pro-
padlo 20. Domluvili jsme se s novými učiteli 
na extra odpoledním a sobotním vyučování, 
protože bez toho nelze o jakémkoli zlepšení 
ani uvažovat. Musíme mít stále na paměti, že 
děti v našem projektu jsou z těch nejchudších 
poměrů, sirotci bez jakéhokoli vedení doma. 
Extra vyučování je povinné a na konci roku 
chceme vidět výsledky.

PRŮŘEZ ČINNOSTÍ
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ČESKÁ REPUBLIKA
V roce 2014 jsme se opět věnovali výstavám, přednáškám, besedám a dalším akcím po celé ČR.
- Přednáška k výstavě Dobrodružná Afrika očima cestovatelů v Anthroposu v Brně (7. 1. 2014)
- Festival Go Kamera (16. 1. 2014 – 19. 1. 2014)
- Přednáška v KZM Počátky (3. 4. 2014)
- Dětský den – cestování a poznání, Hotel Slavia Brno (31. 5. 2014)
- Přednáška na BarCampu v Brně (31. 5. 2014)
- Lipnické (h)radování (2. 8. 2014)
- Promítání cestovatelů v Brandýse nad Labem (30. 10. 2014)
- Rozsvícení vánočního stromu v ZOO Brno – prodejní akce (30. 11. 2014)
- Prodejní výstava v InCider Baru v Praze (6. 12. 2014)
- Bystrcký vánoční trh – prodejní akce (13. 12. 2014)
- Zlatá neděle v Pelhřimově – prodejní akce (21. 12. 2014)

Na severní Moravě odvádí spoustu práce naše kolegyně Líba Dostálová. Svoje akce sama domlou-
vá, organizuje i realizuje a její přednášky mají skvělý ohlas. Do Ugandy jezdí pravidelně, sama se 
stará o dva velmi problematické sirotky a tím pádem zná celou problematiku výborně. Její nasa-
zení je obrovské a ugandské děti jí mají co splácet.
V Praze a okolí vděčíme za pomoc Aleně Samkové, která stejně jako Líba podporuje v Ugandě dvě 
děti a jezdí tam každý rok. Od ledna do konce června je se stánkem Bwindi Orphans na cestovatel-
ských středách v Národním muzeu.
Kromě toho vděčíme za pomoc s propagací a prodejem ugandských výrobků mnoha dalším dob-
rým duším, které organizují a realizují přednášky, promítání a prodej ve svém okolí.

PRŮŘEZ ČINNOSTÍ
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Výsledovka od 01.2014 do 12.2014
Výkaz zisku a ztráty (v Kč)

Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
Spotřeba materiálu 212 129,05 212 129,05
Prodané zboží 89 427,58 89 427,58
Cestovné 91 123,00 91 123,00
Náklady na reprezentaci 7 294,45 7 294,45
Ostatní služby 724 005,96 724 005,96
Mzdové náklady 446 594,00 446 594,00
Zákonné soc.pojištění 148 447,00 148 447,00
Daň silniční 2 250,00 2 250,00
Kursové ztráty 11 615,17 11 615,17
Jiné ostatní náklady 49 187,50 19 920,41
Náklady celkem 1 692 646,13 89 427,58 1 782 073,71

Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
Tržby za prodané zboží 273 146,00 273 146,00
Úroky 3 713,70 3 713,70
Kursové zisky 12 578,62 12 578,62
Přijaté příspěvky-dary 1 841 627,57 1 841 627,57
Provozní dotace 50 000,00 50 000,00
Jiné ostatní výnosy 113 608,09 113 608,09
Výnosy celkem 2 021 527,98 575 836,00 2 294 673,98
Výsledek hospodaření před zdaněním 328 881,85 486 408,42 512 600,27
Výsledek hospodaření po zdanění 328 881,85 486 408,42 512 600,27

 V roce 2014 se nám podařilo navýšit sumu vybraných příspěvků a darů na hodnotu 1.841.627,- Kč, 
což společně s tržbami za prodané zboží a ostatními provozními dotacemi celkově zlepšilo výnosy or-
ganizace oproti roku 2013 o 13%. Při současném snížení celkových nákladů organizace jsme dosáhli 
kladného výsledku ve výši 512.600,- Kč, z něhož byla pokryta ztráta roku 2013 ve výši  162.565,- Kč. 
Zbylé prostředky budou použity na nákup potřebných věcí (matrace, potraviny...)
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Bwindi Orphans, o.p.s.
Střelice 727, 664 47

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


