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Vzdělávání 
 

Nové děti v adopci  

Adopce sirotků je jedna z nejefektivnějších forem zabezpečení budoucnosti pro děti v 

Tanzánii. Pravidelná pomoc ze zahraničí jim poskytne příležitost pro rozvoj a šanci ukázat 

své schopnosti. V roce 2014 se v adopci objevilo 8 nových dětí. 

Šikovnost sirotků ve škole  

S hrdostí přijímáme zprávy o tom, že děti z Centra pro sirotky v Mahangu jsou ve škole 

nejlepší.  

Damián z Centra pro sirotky v Mahangu byl při ukončení základní školy oceněn jako 

nejčistší a nejupravenější žák.  

Sirotek Chacha, který díky projektu adopce získal prestižní vzdělání laboratorního praktika, 

obdržel loni certifikát o zápisu do registru laboratorních praktiků ve zdravotnictví a brzy 

nastoupí do své první práce.  

  
Obr. 1: Hrdý Chris a vychovatel Joseph s Damiánem – nejčistším dítětem z 580 žáků ZŠ Mahango 
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Projekt Škola škole 
 

Děti dětem 
Letošní 60% nárůst prostředků projektu dokazuje jeho pozitivní odezvu a pomoc na obou 

stranách. V České republice si děti uvědomují váhu skutečných hodnot a učí je to 

pomáhat druhým; v Tanzánii jsou tyto prostředky hmatatelnou a viditelnou změnou 

prostředí a možností pro děti. Celkový 60% nárůst oproti roku 2013 se podařilo udržet rovněž 

pro rok 2015, což dává slibný základ na trvalý rozvoj projektu, který má velký potenciál 

také do budoucna.  

 

Lepší podmínky pro 200 dětí 
Díky podpoře osmi základních škol (ZŠ Uherský Brod, ZŠ Uherský Brod Újezdec, ZŠ 

Ratíškovice, ZŠ Dubňany, ZŠ Dobratice, ZŠ Nošovice, ZŠ Soběšovice, ZŠ Čákovice), jedné 

mateřské školy (MŠ Ratíškovice Sluníčko) a jednoho soukromého dárce z České republiky, 

se uskutečnily v roce 2014 aktivity vedoucí ke zlepšení vzdělávání ve čtyřech základních a 

jedné mateřské škole v Tanzánii v celkové hodnotě 80 481 Kč. Užitek z tohoto projektu mělo 

v Tanzánii přes 200 dětí.  

 

Obr. 2: Děti z Galuly děkují dětem z Dubňan za novou budovu školky 
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Co se ve školách změnilo 
Základní škola v Galule dostala nové vnitřní i venkovní omítky, výmalbu, 25 nových lavic a 

opravu 10 starých lavic. Vytvořila se nová třída mateřské školy pro 60 dětí.  

Celkem 52 dětí v mateřské škole Mahango-Kajunjumele získalo lepší vybavení pro vaření 

kaše, barvu na vymalování, malířské a úklidové potřeby, učebnice a pro rozvoj 

pohybových schopností dětí - fotbalový míč.  

V Základní škole Ilenge se dokončila podlaha, vnitřní i vnější omítky, vymalování prostoru a 

také k zakoupení fotbalového míče.  

Základní škola s mateřskou školou v Mahangu získala pomoc na zastřešení velké budovy 

mateřské školy o dvou třídách a sborovně. Nesměl chybět ani fotbalový míč. Tato škola 

byla v roce 2014 oceněna regionálními úředníky za výrazné zlepšení výsledků závěrečných 

zkoušek oproti předešlým létům. 

Základní škola v Kise bohužel nebyla připravena na pokračování výstavby pro 

nepřipravenost základů, peníze byly proto ponechány na rok 2015.  

Zapojené školy v České republice v roce 2014 (ZŠ Uherský Brod, ZŠ Uherský Brod Újezdec, ZŠ 

Ratíškovice, ZŠ Dubňany, ZŠ Dobratice, ZŠ T. G. Masaryka Fulnek, ZŠ Horní Suchá, MŠ 

Ratíškovice Sluníčko) a jeden soukromý dárce celkově vysbírali prostředky v hodnotě 

82784 Kč pro realizaci aktivit v roce 2015.  

     

Obr. 3: Práce na zastřešení budovy školky v Mahangu, kterou podpořila ZŠ Uherský Brod, Ratíškovice a 

Soběšovice  
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Centrum pro sirotky v Mahangu  
 

Zastřešení díky čtení  
Nadace Martina Romana – projekt čtení pomáhá – je dalším z projektů, který pomáhá na 

obou stranách. V České republice děti znovu získávají vztah ke čtení, který nadace 

proměňuje na pomoc charitativním projektům, jakým je i Centrum pro sirotky v Mahangu.  

Dar této nadace nám pomohl při naší snaze o dokončení Centra pro sirotky, kde se za 

poskytnuté peníze vystavěla střecha na ubytovně pro dívky a hrubá stavba budovy se 

také zazimovala.  

 

Obr. 4: Střechu na budově pro dívky v Centru pro sirotky pomohly stavět také děti z Česka; svou horlivosti ve 

čtení vydělaly 100 000 Kč v projektu Čtení pomáhá. 
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Rozvoj lokálního zemědělství  
Na rozrůstajícím se hospodářství pro sirotky vedeme děti k soběstačnosti, což se do velké 

míry podařilo. Produktivní trávení času chovem slepic a králíků doplnilo pěstování zeleniny 

a rýže. Přelomovým úspěchem bylo dopěstování takového množství rýže, která pokryje 

jejich roční spotřebu a také zůstane na zasetí nové úrody. Toto je významný krok ve 

způsobu, jakým funguje o.s. Bez mámy. Jedním z hlavních cílů je pomoc v dosažení 

soběstačnosti a prvním krokem k možnosti odpoutání se od jakékoliv externí pomoci.  

 

 

Obr. 5: Na počátku byl 1 kohoutek a 1 slepička a teď už jich odchovaly děti z Centra pro sirotky nejméně 15. 
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Dobrovolnické mise 
 

Během hlavní – letní – dobrovolnické mise se 3 z 5 dobrovolníků zaměřili na měsíční výuku 

na střední škole Jakaya, která je nejbližší Centru pro sirotky v Mahangu. Vyučovaly se 

odborné předměty, ale také angličtina, či první pomoc.  

Dobrovolníci se během letní mise už 

tradičně zaměřili na technický rozvoj 

Centra pro sirotky, rozvoj zázemí a 

zemědělství, výuku, realizaci projektu 

Adopce sirotků a také svůj veškerý volný 

čas věnovali rozvoji dětí z Centra, ať už 

hrou, sportem či výlety do okolí. 

    

Uznání místních autorit 
V minulém roce organizace Bez mámy 

získala poděkování a uznání regionálního 

úředníka za rozvoj vzdělávání v regionu 

Mbeya od roku 2008, za nákup knih, 

vybavení, výrobu lavic, opravy tříd a 

budování nových tříd. „Rád bych při této 

příležitosti poděkoval vaší organizaci za 

podporu, kterou poskytujete sirotkům 

budováním sirotčince a za péči o ně. 

Oceňuji vaší snahu zlepšit život sirotkům, 

která je skvělou motivací lidem v regionu 

Mbeya a naší zemi jako takové. Děkujeme 

mnohokrát za vaši spolupráci“, Tukosa, 

J.M., regionální správní tajemník.  

 

Obr. 6: Dobrovolník Vlastimil z Brna vyučující fyziku na SŠ Jakaya 
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ČESKÁ REPUBLIKA 

Lidé 
V roce 2014 přijalo o. s. Bez mámy novou členku, Pavlu Popovičovou, která se v průběhu 

roku stala také členkou vedení.  

Podařilo se také získat nového zaměstnance plně hrazeného z dotace a založit pracoviště 

v Karviné. 

Stávající zaměstnankyně v roce 2014 absolvovala dvanáctidenní kurz Profesionální 

Fundraiser.  

Co se týče dobrovolníků, bylo založeno dobrovolnické centrum při Obchodně 

podnikatelské fakultě v Karviné se 4 novými dobrovolnicemi - studentkami, které jsou 

ochotné pomáhat v rámci projektů v ČR.  

V neposlední Řadě se podařilo uspořádat podzimní setkání „bezmámovců“ pro podporu, 

motivaci a sdílení zkušeností.  

 

Obr. 7: Druhý zaměstnanec Bez mámy, Jan Dittrich, spolu s dobrovolnicí z řad studentek OPF Karviná na akci Africké 

dny na OPF (Obchodně podnikatelské fakultě) 
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Projekty v ČR 
Z hlediska finančních sbírek, byla dokončena jedna veřejná sbírka a následně založena 

nová s platností na neomezenou dobu. Uspořádána byla i první materiální sbírka pro 

Tanzánii, kde jsme s našim partnerem – DB Shenker – vyslali 20 paletový kontejner se 47 koly, 

12 šicími stroji, elektrocentrálou, skleníkem a dalším nezbytným vybavením pro sirotčinec i 

partnerské školy (oblečení, boty, školní pomůcky, nářadí, ….).  

Pro lepší zprávu kontaktů a výměnu informací uvnitř organizace jsme získali zdarma 

Content Management Systém Salesforce a jeho implementaci za zvýhodněnou cenu pro 

neziskové organizace.  

 

Fundraising 
Nadále jsme intenzivně podporovali účast organizace Bez 

mámy na akcích za účelem zvýšení podpory a povědomí. 

To se realizovalo jak stánkovým prodejem, tak i 

prezentacemi.  

Festival Doteky Afriky (Dvůr Králové n. Labem) 

Festival na vodě (Tvarožná Lhota) 

Velikonoční jarmark – jaro ve stodole (Dobrá)  

Ezoterický festival (Český Těšín) 

Stomatologický kongres (Brno)  

Africké dny na OPF (Karviná) 

Výstava fotek dobrovolníka Lukáše - mise Tanzánie (Nový 

Jičín) 

O. s. Bez mámy se zúčastnila putovní výstavy v duchu 

kampaně The World's Best News, která ukazuje 

konkrétní  výsledky českých neziskových organizací v 

rámci rozvojové činnosti. Celkem se zapojilo 18 organizací. 

Elektronická verze výstavy.   

  

http://rtm.divokehusy.cz/co-je-to/
http://en.calameo.com/read/0031938676bc9f85dee0e
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Prezentace zaměstnance z Tanzánie Chrise Zachria 

Lamecka:  

 Obchodně podnikatelská fakulta 

Slezské univerzity  

 partnerské školy projektu Škola škole 

 obec Dobratice 

 Trutnov 

 Studénka 

 

Výstavy umění Tinga Tinga:  

 Římskokatolický kostel ve Fulneku 

 Městská knihovna a čajovna 

v Novém Jičíně 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

 Průhonický park 

 dlouhodobější expozice: Klinika In 

Pharm Praha, Balance klub 

Broumovka, Penzion za vodou Dvůr 

Králové, Fair Bar Karviná 

 

Publicita a média 
V roce 2014 se o. s. Bez mámy stalo součásti kampaně Česko proti chudobě. Do projektu 

Škola škole se podařilo získat 2 nové aktivní školy (Fulnek, Horní Suchá). 

Aktivity sdružení byly prezentovány v lokálních i celostátních médiích 

o Lokální média – severní Morava 

 Tv Polar, Host dne: - redaktorka o své misi v Mahangu v Tanzánii,  

 Tv Polar. Host dne: s Chrisem Lameckem 

 Karvinsko havířovský deník:  

o Celostátní média: 

 ČT 1, Sama doma 

 ČT 2, Křesťanský Magazín 

  

http://www.polar.cz/archiv/video/host-dne-30-01-2014-17-44
http://www.polar.cz/archiv/video/host-dne-24-03-2014-17-44
http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/mali-africane-zijou-s-bez-mamy-20141210.html
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

 
2013 (Kč) 2014 (Kč) 

      
Počáteční stav: 240 837,17 175 283,08  

      

         
Příjmy 2013 (Kč) 2014 (Kč) 

2014 
(%) 

  Výdaje 2013 (Kč) 2014 (Kč) 
2014 
(%) 

Tržby z prodej 
(eshop, výstavy, 
apod.) 235 276,53  144 254,89       15       

Výdaje 
zahrnované 
do základu 
daně: zboží, 
režie 352 510,19  346 938,46  

       
33     

        
 

Nákup zboží                  79 268,80                25 711,00              7     

Ostatní příjmy 1 641,00      
 

Spotřební 
materiál                    2 943,01                   9 199,00              3     

        
 

Ostatní 
výdaje (DPH)                    5 768,00               -       

Dotace, granty                     -           
 

Mzda HM               169 953,00              148 661,00            43     

        
 

Zákonné 
pojištění                  58 613,00                85 852,00            25     

        
 

Ostatní režijní 
výdaje                  35 964,38                77 515,46            22     

        
 

        

Dary 
(individuálních a 
firemních dárců) 756 306,64  823 139,16       85     

 

Dary poslané 
do Tanzánie 706 268,07  697 942,88  

       
67     

        
 

        

Celkem: 993 224,17  967 394,05    
 

Celkem: 1 058 778,26 1 044 881,34    

Nefinanční dary 
obdržené     67 517,00       

 

Nefinanční 
dary poslané 
do TZ 

      
67 517,00      

HV 2013 -65 554,09 Kč -77 487,29 Kč             

         
Koncový stav: 175 283,08 Kč 97 795,79 Kč 
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Kč144 254,89 ; 

15%

Kč823 139,16 ; 

85%

Struktura příjmů 2014
dary a podnik. v průběhu roku 967 394,05 Kč

Tržby z prodej

(eshop, výstavy,

apod.)

Dary (idividuálních

a firemních dárců)

346 938,46 

Kč; 30%

697 942,88 

Kč; 61%

97 795,79 

Kč; 9%

Využití celkových příjmu v roce 

2014
(zůstatek, dary, podnikání = 1 142 677 

Kč) 

výdaje režie výdaje posl.dary zůstatek na 2015
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Struktura dárců 2014 
dárci počet % 

 
finanční přínos 

% z celk. 
darů 

individuální dárci ID             100,00                  86       510 930,16 Kč 62 

právnické osoby (8 škol, 3 
neziskovky, 3 firmy, 2 farnosti) 

PO                16,00                  14       312 209,00 Kč 38 

celkem dárců               116,00          100,00       823 139,16 Kč 100 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 ; 86%

16,00 ; 14%

Struktura dárců

ID PO

Kč510 

930,16 ; 

62%

Kč312 209,00 ; 

38%

Finanční přínos dárců (ID,PO)

ID PO
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VÝHLED PRO ROK 2015 

AFRIKA 
V projektu Adopce sirotků jsme si stanovili cíl pomoci dalším nejméně 10 novým dětem 

zajistit nový úplný domov.  

V Centru pro sirotky v Mahangu jsme si vytýčili za cíl následující aktivity:  

o ubytovna pro dívky – okna a dveře, podlahy, vnitřní omítky 

o užitková zahrada – oplocení, dovoz vhodné půdy, výstavba skleníku a 

zavlažovacího systému, zapěstování zeleniny a ovoce 

o dovybavení kuchyně, jídelny i ubytovacích kapacit – použití materiální sbírky 

z ČR 

o výstavba kolárny – aby nebyla ničena kola dovezená z ČR povětrnostními 

vlivy tropického pásu  

Našim cílem pro projekt Škola škole je začlenění minimálně 1 partnerské školy do projektu 

pomoci a motivace místních komunit podílet se na projektu.  

S dobrovolníky plánujeme během zimní mise realizovat projekt Škola škole, během letní 

mise – realizovat projekt Adopce sirotků a pracovat na Centru pro sirotky v Mahangu.  

ČESKÁ REPUBLIKA 
Plánem je rozšířit dosavadní aktivity a fundraising o „pobočku“ Bez mámy na Slovensku a 

vytvořit partnerství se slovenskou organizací Bez mámy. Dále chceme plně implementovat 

Salesforce na potřeby sdružení a absolvovat školení k programu Salesforce. Naše aktivity 

by měly být prezentovány:  

 jednotnou prezentací sdružení – web, eshop, propagační materiály 

 uspořádáním 2 prodejních výstav obrazů Tinga Tinga 

 získáním nejméně 2 nových partnerských škol na pomoc školám v Tanzánii 

 účastí na nejméně 4 festivalech či jiných akcích s prezentačním a prodejním 

stánkem 

 uspořádáním minimálně 1 benefiční akce 

Pro dlouhodobý strategický rozvoj je taktéž v plánu vytvořit strategický plán organizace.  


