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Úvodní slovo 
 

Milí přátelé a příznivci, 

 

předkládáme vám výroční zprávu o činnosti v roce 2013, která popisuje nejen základní dění 

v Africe, ale také řadu aktivit v České republice. Za nejpodstatnější posun v našem Centru pro 

sirotky v Mahangu považujeme skutečnost, že od léta 2013 v něm už našlo domov 15 kluků, 

kteří se tam přesunuli buď z malého sirotčince u misijního domu, nebo jsme je našli v okolních 

vesnicích při naší letní misi. Tohle „cestování za sirotky“ byla nejnáročnější, ale také 

nejdůležitější část letní mise. Objížděli jsme okolní vesnice a spolu se starosty obcházeli 

obydlí, ve kterých žijí děti bez rodičů. V každém konkrétním případě je nutné velice citlivě, 

s ohledem na konkrétní okolnosti, zvažovat, jestli dítě vzít do centra nebo nechat u, více či 

méně vzdálených, příbuzných. Dotýkat se takto životů konkrétních lidí je zároveň výzva a 

naplnění, zároveň však přináší nové otázky a podněty k řešení. Nacházíme nejen sirotky 

v nouzi, kterým můžeme pomoci, ale často také děti žijící v hrozných podmínkách jen 

s maminkou, která se o ně není schopna sama postarat, nemůže je posílat do školy a nemá je 

čím obléct a nakrmit. Tyhle děti, resp. neúplné rodiny, potřebují pomoc a my budeme dále 

hledat cestu, jak ji realizovat. 

Finanční náročnost celého díla, v současné době zejména investice do výstavby ubytovny pro 

dívky, nás nutí hledat stále nové cesty, jak získávat prostředky na další pokračování. Kromě 

stávajících aktivit, se nám v roce 2013 podařilo navázat spolupráci s firmou Kavamat Vending 

s.r.o., která nám z každého námi umístěného kávomatu odvádí 2 Kč za každý odebraný 

nápoj. Díky ochotným lidem se realizovaly také charitativní akce v podobě koncertů, jarmarků 

či divadelních představení. Ve školách jsme našim dětem ukazovali život jejich vrstevníků na 

jiném kontinentě a tím je vybízeli nejen k zamyšlení, ale také k zapojení do projektu Škola 

škole.  

 

Děkujeme všem, kteří nás během roku podporovali a zapojili se do našich projektů. Díky 

vašim darům a pomoci se podařilo vykonat mnoho dobrého. 

 

 

Za všechny členy sdružení 

Tomáš Gongol, předseda 
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Základní údaje 

Identifikační údaje 

Občanské sdružení Bez mámy 

Nošovice 221, PSČ 739 51  
Česká republika 
IČ 27036847 
Bankovní spojení:  2400096696/2010 (CZK) 
   2000096697/8330 (EURO) 
email: www.bezmamy.cz 
 
Předseda: Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. 
Telefon: +420 737 476 123 
Email: tomas.gongol@seznam.cz 
 

Partneři  

Afričtí partneři 

Whithout Mother Organization 

Partner pro koordinaci a realizaci projektů v Tanzanii 

Nestátní nezisková organizace 
P. O. BOX 1226 
MBEYA 
TANZANIA 
 

Kontakt: Christopher Zacharia Lameck 
Telefon: +255 765 152 545 
Email: chrise.zacharia@gmail.com 

 

Sisters of Our Lady Queen of the Apostles of Mbeya 

Partner pro správu projektů v Tanzanii 

Kongregace řeholních sester  
Diocese of Mbeya 
P. O. BOX 1093 
TANZANIA 
 
  

http://www.bezmamy.cz/
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Kontakt: 
Matka představená: Immaculate Basil Mirambo 
Telefon: +255 755 894 098 
Email: mirambo1960@yahoo.com 
 

 

Český partner 

Klub 75  

Je skupina lidí, kteří se snaží pomoci chudým a nemocným 
seniorům v rozvojových zemích. V posledních letech se rovněž 
zaměřují na pomoc albínům. Klub 75 shání finanční 
prostředky, díky kterým je v Tanzánii pomáháno komunitám 
seniorů a komunitě albínů (Tanzania Albinos Society). Tato 
pomoc je realizována na místě prostřednictvím organizace Bez 
mámy. 
 
Kontakt:  
Iveta Holoubková 
Email: holoubkova@rektorat.utb.cz 
Web: http://klub75.webnode.cz/  

mailto:holoubkova@rektoratz.utb.cz
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Dosažené cíle v předchozích letech 
 

Občanské sdružení Bez mámy vzniklo v roce 2006 se základním cílem pomáhat a všemožně 

podporovat děti v Africe, zvláště pak sirotky. Mezi další cíle patří podpora místní komunity ve 

vlastní soběstačnosti, zejména ve zdravotnictví a hospodaření s přírodními zdroji, 

poskytování podporu lidem, kteří nemají prostředky pro vlastní obživu či potřebné léky a 

podpora místní katolické křesťanské komunity. 

 

Co se podařilo v Tanzánii vybudovat 

 

 Misijní dům - zázemí pro místní kongregaci katolických sester „Sisters of Our Lady 

Queen of the Apostles“, jejichž hlavní náplní práce v Mahangu je péče o sirotky.  

 Malý sirotčinec – sloužil jako dočasné ubytování pro osm dětí různého věku a nyní 

bude určen především menším dětem. 

 Dispenzář – jedna ze sester, zde slouží jako ošetřovatelka 

 Mateřská školka, do níž mají sirotci vstup zdarma. Starší děti posíláme na základní a 

střední školy v okolí, které se snažíme podporovat projektem Škola škole.  

 Centrum pro sirotky – Dvě ze tří plánovaných budov centra jsou zcela dokončené, 

poslední úpravy nutné ke spuštění provozu byly provedeny během roku 2013. Třetí 

budova centra – ubytovna pro dívky je rozestavěná. Po plném dokončení, bude 

centrum schopno poskytnout domov až 80 sirotkům. 

 

 

  Ubytovna pro kluky Kuchyň a jídelna 
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Jaké projekty jsme v Tanzánii rozjeli  

 

 Adopce sirotků (sponzoring) – finanční podpora vedoucí k zajištění toho 

nejnutnějšího: ubytování, stravy, ošacení a potřebného vzdělání. Některé případy 

sirotků jsou podporovány celkově, jiné částečně placením nákladů spojených s jejich 

vzděláváním.  

 Škola škole - dlouholetý projekt spolupráce s českými partnerskými školami, díky 

kterým poskytujeme pravidelnou pomoc 5 venkovským školám v Tanzanii. Pomoc 

s výstavbou, opravami, vybavením a pomůckami. 

 Podpora místních komunit – pomoc plyne k rizikovým skupinám a menšinám. 

V muslimské oblasti Mahanga se snažíme podpořit křesťanskou minoritu. Posíláme 

materiální pomoc do sirotčinců v regionu, které nedostávají žádnou podporu státu. A 

díky partnerům podporujeme také skupiny seniorů a albínů. 
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 Co se podařilo v České republice 

 

 E-shop s obrazy a pořádání výstav – za účelem finanční podpory projektů sdružení 

 Kávomaty – provozování kávomatů za účelem finanční podpory projektů sdružení 

 Aktivity organizované našimi příznivci (jarmarky, festivaly, divadla,…) - za účelem 

finanční podpory projektů sdružení 

 Přednášková činnost v rámci projektu Škola škole, ale i pro veřejnost – prezentace 

 Média (televize, rozhlas, tisk) – prezentace 
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Organizační struktura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mzda je hrazena zejména z podnikatelské činnosti sdružení, tj. prodej kávy v kávomatech 

a prodeje Tinga Tinga obrazů v našem e-shopu. Peníze v projektu Adopce sirotků zůstaly, 

přijetím prvního zaměstnance, nedotknuty.  

 

Předseda (statutární orgán) 

Tomáš Gongol 

Vedení sdružení 

Tomáš Gongol Michaela Gongolová Michal Soták 

Členská schůze 

Členové sdružení, v současné době 7 členů 

Na projektech úzce spolupracují 

• Ondřej Horecký  

• Eliška Nováková 

• Kateřina Znamenáčková 

• David Carbol 

Počet placených zaměstnanců: 1 

 Ing. Michaela Gongolová: koordinátorka projektů 
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Aktivity v roce 2013 (Tanzanie) 

 

Spuštění provozu v Centru pro sirotky 

Již v létě roku 2012 byla zcela dokončena výstavba ubytovny pro chlapce, v zimě téhož roku 

byla rovněž dokončena výstavba servisní budovy. Během roku 2013 se musely zajistit další 

důležité věci pro provoz centra: 

 Přivedení vody k centru – k tomu bylo potřeba několik set metrů výkopu v náročných 

podmínkách zeminy kryté lávovou krustou. Bylo problematické sehnat pracovníky, 

kteří by byli ochotni tuto práci dělat, ale nakonec se vše povedlo. Na konci vodovodu 

se nainstaloval barel o objemu 5000 l, aby bylo možné jímat vodu do zásoby a vykrýt 

tím výpadky dodávek. Barel byl zajištěn díky finančního daru firmy Pruniwerk. 

 Elektroinstalace – Na obě dokončené budovy bylo nyní konečně možné nainstalovat 

panely, které jsme obdrželi v roce 2010 od firmy Donauer a dokončit tak 

elektroinstalaci v celém objektu. 

 Úprava interiéru – vnitřní stávající výmalba byla opatřena dalším nátěr omítky 

tentokrát omyvatelného typu, aby déle odolávala zátěži provozu. V servisní budově 

byla rovněž provedena výmalba a také byla vystavěna velká kamna, vhodná k vaření 

pro větší počet osob 

 Pořízení vybavení – pokoje pro sirotky musely být doplněny o úložné prostory, 

nainstalovaly se moskytiéry, nakoupily se pro sirotky věci denní potřeby (kýbl na 

praní, talíř, hrnek, lžíce, deka, polštář, povlečení,…). Dále se vybavily pokoje pro 

zaměstnance centra. Vybavení bylo doplněno v jídelně, kde jsme nechali vyrobit 

bytelné stoly a lavice. 
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          Servisní budova prosinec 2012                       Servisní budova červenec 2013 

 

 

Pokračování na 3. Budově Centra 

Navzdory našim plánům dokončit 3. budovu centra - ubytovnu pro dívky - v roce 2013, se 

záměr zcela nenaplnil. Na základech budovy, položených v dřívějších letech, tak alespoň 

vznikla v roce 2013 hrubá stavba. 

 

 Ubytovna pro dívky – leden 2013               Ubytovna pro dívky – srpen 2013 

 

 

Adopce sirotků 2013 

V roce 2013 bylo celkem přijato k „adopci“ 10 nových dětí.  

1. Siyawezi Fred 

2. Maneno Kandonga 

3. Asubisy Abraham 

4. Joel Frank 
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5. Chance Kayange 

6. Isaya Bahati 

7. Damian Mengo 

8. Magoda Jeno 

9. Francis Peter 

10. Janeth 

V roce 2013 bylo celkem podporováno 41 sirotků, z toho 8 sirotků ukončilo adopci.  

Důvodem ukončení adopce je u 4 sirotků dokončení studií. Těm se nadále snažíme pomáhat 

začlenit se do běžného života, pomáháme jim hledat práci a některým poskytujeme 

ubytování a stravu v sirotčinci. Čtyři další sirotci se rozhodli ukončit adopci vlastním 

rozhodnutím, nejčastější příčina je snaha postavit se na vlastní nohy, založit rodinu nebo 

neschopnost respektovat nutná pravidla. 

Celkem k datu 31. 12. 2013 podporujeme 33 dětí. Celkový počet adoptivních rodičů je 28. 

 

 

 

 

Škola škole 2013 

Do realizací projektu Škola škole se v roce 2013 zapojily 4 základní školy a jedna škola 

mateřská. Finance na projekt Škola škole 2013 zajišťovaly školy v průběhu roku 2012. 

V průběhu roku 2013 se rovněž zapojily další školy: ZŠ Dobratice, ZŠ Soběšovice, ZŠ Nošovice, 

jejíž snahy a aktivity se projeví v realizacích projektu Škola škole 2014. 

 

ZŠ Dubňany 

ZŠ Dubňany pomohly s dokončením třídy mateřské školy v Galule - vnější a vnitřní omítky, 

výroba a zasazení oken a dveří, podlaha. 

Pro partnerskou školu v Galule se vybralo 15 000 Kč. (V předešlém roce: 13 630 Kč) 

 

ZŠ Ratíškovice  

Za tyto peníze jsme nechali vyrobit 32 lavic z kvalitního dřeva. Každá lavice je pro 3 žáky. 

Pro partnerskou školu v Kise se vybralo 15 693 Kč. (V předešlém roce: 16 294 Kč) 
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MŠ Sluníčko Ratíškovice  

Peníze jsme použili na plat učitelky, nakoupení obilné směsi a cukru na vaření kaše pro děti 

ve školce a nakoupení potřebného materiálu pro výuku – sešity, tužky, papíry. 

Pro partnerskou školku v Mahango/Malawatu se vybralo 4 400 Kč. (V předešlém roce 3 000 

Kč) 

ZŠ Uherský Brod I.  

Žáci z Uherského Brodu odhlasovali, že chtějí použít peníze na nákup učebnic. Proto jsme do 

jejich partnerské školy nakoupili učebnice a za malou částku spotřební materiál, který jim 

chyběl - křídy, papíry. 

Pro partnerskou školu v Simike se vybralo 12 029 Kč. (V předešlém roce: 10 016 Kč) 

ZŠ Újezdec 

Také žáci z Újezdce odhlasovali, že chtějí použít peníze na nákup učebnic. 

Pro partnerskou školu v Mahangu se vybralo 4 400 Kč. (V předešlém roce: 6 757 Kč) 

   

Konzumace kaše ve školce v Mahangu/Malawatu              Nakoupené učebnice pro školu v  Mahangu 

   

Nakoupené učebnice pro školu v Simike           Vnitřní omítky ve třídě MŠ v Galule 
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Podpora křesťanské komunity 2013 

V roce 2013 nastoupil člen křesťanské komunity v Mahangnu Edgara Mlawa do prvního 

ročníku katechetického kurzu, který byl uhrazen v průběhu roku 2012. Komunita v Mahangu 

není dostatečně často navštěvovaná knězem. Vzhledem k obrovským vzdálenostem mezi 

vesnicemi, je tento úkol pro kněze nesnadný. Pravidelná přítomnost katechety je pro 

komunitu velmi žádoucí. 

 

Nastínění projektu samofinancování centra 

V loňském roce jsme si dali předsevzetí vytvořit projekt samofinancování centra. Podařilo se 

nám zachytit směr, kterým by se mohl projekt ubírat, ale na své jasnější obrysy ještě čeká. 

 Vybudování soukromé střední školy 

 Podnikání v oblasti cestovního ruchu 

 Výchova sirotků k charitativnímu sdílení se 

 

 

Humanitární mise 2013 

Mise Zima 2013 

Většinou všechny zimní mise bývají věnovány projektu Škola škole a ani ta v roce 2013 

nebyla výjimkou. Tentokrát se ji účastnila jediná dobrovolnice z ČR – Eliška. Spolu s naším 

tanzanským zaměstnancem Chrisem navštívila 4 partnerské základní školy (Mahango, Simike, 

Galula, Kisa) a jednu partnerskou mateřskou školku (Mahango/Malawatu). Na začátku mise 

museli objet všechny školy a domluvit se na postupu prací, poskytnout potřebné finance, 

apod. Ke konci mise objeli školy znovu a kontrolovali odvedenou prací, pořídili fotografie, 

strávili čas s místními žáky a uspořádali různé turnaje. Kromě těchto klasických činností, se 

Eliška věnovala sirotkům v sirotčinci v Mahangu. Také se ji podařilo navštívit novou školu, 

která žádá o naši pomoc. Je to ZŠ v Ilenge 

Blog z mise ZIMA 2013: http://bezmamyzima2013.blogspot.cz/  

 

http://bezmamyzima2013.blogspot.cz/
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Stav školy v Ilenge          Eliška a Chris s učitelským sborem v Ilenge 

Mise Léto 2013 

Celkový počet účastníků letní mise bylo 6 osob. Členové vedení Bez mámy: Tomáš, Míša, 

Michal; a 3 dobrovolnice: Gabča, Zuzka a Radka. Někteří účastnici se mohli zdržet pouze 

měsíc, jiní zůstali až téměř do konce září. 

 

 

Spuštění provozu Centra pro sirotky 

Po našem příjezdu bylo potřeba dohlédnout zejména na kopání vodovodu k stavbám Centra. 

Po té jsme začali řešit vnitřní úpravy, tak aby bylo možné, co nejdříve spustit provoz: 

- Kompletní výmalba interiérů ubytovny a servisní budovy omyvatelnou barvou 

- Oprava oken, vytvořených bez možnosti větrání 

- Vytvoření úložných prostorů do pokojů pro sirotky 

- Elektroinstalace solárních panelů 

- Nákup základního vybavení sirotčince (nábytek, hygienické pomůcky, nádobí,…) 

- Pohovory s novými zaměstnanci Without Mother Org. (vychovatel, kuchařka) 

- Stěhování kluků do ubytovny 

- Oslava spuštění provozu Centra  
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Hledání nových sirotků 

Součástí letní mise bylo hledání nových sirotkům, kterým můžeme poskytnout domov 

v našem Centru. Toto hledání není jen na nás, ale na maximum se snažíme spolupracovat 

s místními, kteří znají situaci. Od okolních starostů se nám podařilo získat seznamy sirotků 

v okolí, každou konkrétní situaci řešíme v s naším zaměstnancem i se zástupcem místního 

řeholního řádu sester. Během letní mise se podařilo najít a následně v sirotčinci umístit 5 

nových kluků, další nalezení sirotci zůstanou u svých blízkých příbuzných a budou 

podporování pouze částečně.  
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Práce s dětmi – volnočasové aktivity 

 

Hlavní náplní volného času afrických dětí je práce. Sotva se vrátí ze školy, jdou ihned 

pracovat nejčastěji na pole nebo zahradu. Pokud je to mimo zemědělskou sezonu, 

bezprizorně se toulají a poflakují. Není tu nikdo, kdo by se jim jakkoliv věnoval. Naši 

dobrovolníci se snaží dětem věnovat a ty jsou za to nepředstavitelně vděčné. Dělají společně 

s nimi různé aktivity: 

 Učení anglických slov pomocí jednoduchých her a písní 

 Běžné dětské hry a sporty 

 Pořádání výletu do okolí 

 Pomoc při práci, kterou musí děti dělat 

 Kreslení, poznávání barev 
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Výuka ve školce a škole 

 Výuka ve školce: pravidelné navštěvování mateřské školy během letní mise, aktivity a 

výuka dětí v angličtině, poznávání barev, zvířat, ovoce, zeleniny a věcí denní potřeby, 

získávání hygienických návyků, posilování drobné motoriky 

 Výukový program na základní škole: jednorázová akce s připraveným výukovým 

programem na téma první pomoc při nehodě na motorce (což je běžný prostředek 

dopravy na vesnicích – mototaxík) 

 

  

 

 

Další aktivity v Mahangu 

 

 Fyzická práce všeho druhu: běžná výpomoc s provozem na misijní stanici a 

v prostorách malého sirotčince 

 Pokusy: vyzkoušení domácky sestrojeného solárního vařiče s polovičním úspěchem – 

voda horka, ale neprošla varem 

 Osvěta se nesla v duchu motta, jak si nedělat nepořádek kolem místa, kde žiji. 

S rostoucím rozvojem narůstá problém odpadového hospodářství. Lidé jsou zvyklí 

házet si za dům odpad, který vyprodukují. Naše sirotky v rámci omezených možností 

učíme hromadit odpadky na jednom místě a po čase je pod dohledem spálit. 

 Získání pole pro sirotky: Po komunikaci s místními obyvateli byly potřebám sirotků 

poskytnuty polnosti do bezplatného pronájmu. Na těchto polích se bude pěstovat 

rýže, která alespoň částečně pokryje roční spotřebu sirotků. 
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Předání humanitární pomoci na určených místech 

- Senioři v Mbeyi a na venkově 

Ve spolupráci s klubem 75 a dalšími dárci jsme mohli v tomto roce poskytnout další 

pomoc seniorům nejen ve městě Mbea, ale také na venkově (v Mahangu a okolí). Jednalo 

se především o finanční pomoc, za kterou se nakoupila drůbež vdovám i běžné léky pro 

seniory, z České republiky jsme dovezli také zdravotnický materiál, léky a dioptrické brýle, 

které pro potřebné vysbírala zdravotní škola ve Frýdku – Místku.  

- Dispenzář v Mahangu, nemocnice v Igogwe 

Další dovezená léčiva a zdravotnický materiál jsme poskytli dispenzáři v Mahangu a 

nemocnici v Igogwe.  

- Sirotčinec v Mbeya 

Matreriální pomocí jsme se rozhodli podpořit jeden z místních sirotčinců ve městě Mbeya. 

Tento sirotčinec provozuje z vlastní dobré vůle jedna tanzánská žena, která se stará o 120 

dětí různého věku. V létě 2013 jsme se obeznámili s tímto místem a poskytli jsme jim 

oblečení, výživu, léky, hračky. Nadále zůstáváme se sirotčincem v kontaktu a  budeme jim 

příležitostně poskytovat materiální výpomoc. 

- Albíni 

Rovněž díky klubu 75 se nám podařilo poprvé realizovat pomoc albínům. Dovezli jsme 

několik desítek věnovaných slunečních krémů, které jsou pro tyto lidi nezbytné k životu, 

ale bohužel v místních podmínkách téměř nedostupné. Jeden krém stojí v Tanzánii 

v přepočtu na koruny téměř 1000 Kč.  
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Návštěva sirotčince v Igogwe 

Hlavním cílem naši návštěvy Igogwe bylo předání humanitární pomoci (plenky, oblečení, 

botičky, výživa, léky,…) Několik dnů jsme se rovněž účastnili běžného chodu sirotčince a byli 

nápomocni při všedních pracích, ale především jsme se věnovali dětem. V roce 2013 se 

změnila situace ve spolupráci s tímto místem. Došlo ke změně ředitele nemocnice a 

přilehlého sirotčince a ten v současné době neprovil zájem o příchod laických dobrovolníků. 

Další spolupráce se sirotčincem v Igogwe je v procesu jednání. 
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 Blog z mise LÉTO 2013: http://www.bezmamyleto2013.blogspot.cz/   

 

Mise Vánoce 2013 

Jednalo se výjimečnou Vánoční misi dvou dobrovolníků: Lukáše a Renáty, jejichž úkolem bylo 

natáčení materiálu pro zpracování nového krátkého dokumentu zachycujícího naše působení 

na jihu Tanzánie v Mahangu. Kromě tohoto úkolu uspořádali pro naše sirotky „České 

Vánoce“ 
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Aktivity v České republice v roce 2013 
 

 

První seminář pro dobrovolníky 

V listopadu 2013 proběhl první seminář pro dobrovolníky, který je jednou z podmínek účasti 

dobrovolníka na misi. Zúčastnilo se pět dobrovolnic.  

Hlavní body semináře byly následující: 

- Osobní setkání a seznámení se se zájemci o dobrovolnictví 

- Dobrovolnická činnost v ČR – předcházející té v Tanzánii 

- Dobrovolnická činnost v Tanzánii 

- Seznámení s Tanzánii a zásady chování na místě 

- Malý úvod do svahilštiny 

- Osobní pohovor 

- Malá zkouška úrovně angličtiny 

 

Projekt DMS 

Podařilo se nám uspět v projektu DMS a na základě toho nám bylo přiděleno tel. číslo a 

heslo, díky kterým mohou lidé přispívat částkou 30Kč na projekt Centra pro sirotky 

v Mahangu.  

Od července roku 2013 se nám podařilo získat 161 dms, tedy 4.589 Kč 

           

 

 

Žádost o grant u ČRA 

V roce 2013 jsme podali první žádost o grant u České rozvojové agentury, která vyhlásila 

Projekt v rámci dotačního titulu „Posilování kapacit a partnerství nestátních neziskových 

organizací“ na rok 2014. 

Ve výběrovém řízení jsme bohužel neuspěli. 
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Místo v projektu Čtení pomáhá 

Ke konci roku 2013 jsme získali příslib zapojení do projektu Čtení pomáhá, který spočívá 

v tom, že děti základních a středních škol čtou knihy z připraveného seznamu a po přečtení a 

úspěšném vyplnění testu, získají 50 Kč, které mohou věnovat jedné s charit uveřejněných na 

stránkách www.ctenipomaha.cz. Iniciátor a donátor projektu je Martin Roman 

 

Kávomaty – rozvoj činnosti 

Ke dvěma dobře fungujícím kávomatům umístěným v prostorách Střední průmyslové školy, 

obchodní akademie a jazykové školy, Frýdek-Místek  se nám podařilo přidat ještě další dva 

kávomaty. Jeden je opět v prostorách výše zmíněné školy na obchodní akademii a druhý na 

Gymnáziu a střední odborné škole, Frýdek – Místek. 

 

Zároveň jsme navázali spolupráci s firmou Kavamat Vending s.r.o, která se zavázala dát 2 Kč 

z každého prodaného nápoje společně umístěného kávomatu. Během roku 2013 se nám 

podařilo společně umístit 4 kávomaty, převážně v prostorách středních škol 

Moravskoslezského kraje. Jejich provoz bude zahájen v roce 2014. 

 

Výstavy obrazů Tinga Tinga 

1. 4. 4. 2013 – Výstava Afrika vzdálená i blízká – AHOL Gallery v Ostravě Vítkovicích 

2. 11. 7. – 31. 8. 2013 - Výstava Afrika vzdálená i blízká – Kutná hora 

3. 18. 10. – 25. 10. 2013 - Výstava Afrika vzdálená i blízká – Fulnek 

4. 13. 11. – 20. 12. 2013 - Výstava Afrika vzdálená i blízká – pobočka společnosti 

Vendavo, Ostrava 

 

   

 

http://www.ctenipomaha.cz/


25 

 

 

Bez mámy v médiích 

 

1. 7. 1. 2013 – ČT 2 Dobré ráno: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-

dobre-rano/413236100071001/?video&index=238163#video, 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-

rano/413236100071001/?video&index=238169#video  

2. Leden 2013 – Šeberácké noviny – regionální tisk 

3. 12. 4. 2013 – ČT 1 – Sama doma: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-

sama-doma/413236100171008/video/ 

4. 24. 5. 2013 – Naše Valašsko – regionální zpravodajství; článek dobrovolnice Elišky: 

http://www.nasevalassko.info/zpravodajstvi/rozhovory/item/1171-eliska-novakova-

z-popova-az-do-afriky.html 

5. 30. 11. 2013 – Český rozhlas Hradec Králové: Povídání dobrovolnice Radky o její první 

misi http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3016958 

 

 

Přednášky 

Pomocí přednášek a rozhovorů se snažíme přiblížit činnost našeho sdružení širší veřejnosti. 

Osobní prezentaci pokládáme za velmi důležitou. Informace na našich internetových 

stránkách ani letáčky nemohou nahradit osobní zprostředkování zážitků z Afriky a našich 

snah pomoci místním obyvatelům. V uplynulém roce se nám podařilo uspořádat či 

absolvovat 20 prezentací našeho sdružení a naši humanitární činnosti. 

 

1. Leden 2013 - Střední odborná škola, Frýdek-Místek, přednáška o životě v Tanzanii 

a o projektech sdružení Bez mámy pro vybrané třídy  

2. 17. 3. 2013 – Chlebovice – Dnes není Afrika tak daleko, jak se zdá 

3. 13. 6. 2013 – XLII. DEN ZDRAVOTNÍKŮ regionu Frýdek – Místek, prezentace 

situace sirotků v Tanzánii a o projektů naši pomoci, dobrovolnice Zuzana Klusová 

4. 24. 11. 2013 - farnost Domaslavice – přednáška o tanzanské misi 2013 

5. 12. 10. 2013 – Sdružení Klíč - přednáška o Tanzánii a projektech pomoci o.s. Bez 

mámy pro děti  

6. 18. 10. 2013 – Fulnek – přednáška o Tanzánii a projektech o.s. Bez mámy 

7. 28. 11. 2013 – Praha Čákovice – přednáška o Tanzánii a projektech pomoci o.s. Bez 

mámy pro děti ZŠ 

8. 18. 12. 2013 - Střední zdravotnická škola ve Frýdku-Místku, přednáška o životě v 

Tanzanii a o projektech sdružení Bez mámy (zaměření na zdravotnickou tématiku) 

pro vybrané třídy 

                   

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/413236100071001/?video&index=238163#video
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/413236100071001/?video&index=238163#video
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/413236100071001/?video&index=238169#video
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/413236100071001/?video&index=238169#video
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/413236100171008/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/413236100171008/video/
http://www.nasevalassko.info/zpravodajstvi/rozhovory/item/1171-eliska-novakova-z-popova-az-do-afriky.html
http://www.nasevalassko.info/zpravodajstvi/rozhovory/item/1171-eliska-novakova-z-popova-az-do-afriky.html
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3016958
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Koncerty, divadelní představení a jiné akce 

Nedílnou součástí našich aktivit v České republice jsou různé kulturní akce, jejichž výtěžek je 

věnován na podporu činnosti našeho sdružení. Za jejich uspořádání vděčíme především 

našim dobrovolníkům či jiným iniciativním lidem dobré vůle. Některé z níže uvedených akcí 

jsou na naši podporu pořádány opakovaně. 

 

1. 20. 1. 2013 – Benefiční ples v Lucerně – pořadatelka: Katka znamenáčková 

2. 10. 3. 2013 - Divadelní představení:  Lijavec; divadelní soubor Motyka, pořadatel: 

Doberský kulturní spolek 

3. 25. 5. 2013 – Charitativní Zumba párty, Kopřivnice; pořadatelka: Petra Houšťávová 

4. 8. 6. 2013 - Hudební festival DOBRfest 2013, pořadatel: Doberský kulturní spolek 

5. 16. 7. 2013 - Misijní jarmark – pořadatel: farnost Domaslavice 

6. 6.- 7. 9. 2013 - XI. Mezinárodní festival “Na vodě”, pořadatel Občanské sdružením 

S úsměvem 

7. 15.-16. 9.2013 – E.ON Junior Cup, pořadatel Energetická společnost E.ON, o.s. Bez 

mámy obdrželo 10 Kč za každý padlý gól a samozřejmě i něco navrch. 

8. 14. 12. 2013 – Vánoční jarmark v Dobré 

 

     

    

    

  



27 

 

 

Zhotovení charitativního kalendáře pro rok 2013  

Podařilo se nám vytvořit kalendář na rok 2014, který nám zdarma vytiskla agentura Adhog. 

Výtěžek z prodeje putuje na projekty sdružení 

 

 

Spolupráce s golfovými kluby 

Díky spolupráce s golfovými kluby a společnostmi se podařilo v roce 2013 získat finanční 

prostředky na podporu humanitárních projektů v Tanzánii. V sezóně se pořádalo několik 

vložených soutěží a golfoví hráči přispívali na stavbu sirotčího centra. 
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Finanční zpráva 2013 
 

 

Počáteční stav: 240 837,17 Kč 
     

       
Příjmy %   Výdaje % 

Tržby z prodej (eshop, 
výstavy, …) 235 276,53 Kč        24       

Výdaje zahrnované do 
základu daně: zboží, režie 352 510,19 Kč        33     

      
 

Nákup zboží                79 268,80              7     

Ostatní příjmy 1 641,00 Kč          0     
 

Spotřební materiál                  2 943,01              0     

      
 

Ostatní výdaje (DPH)                  5 768,00              1     

Dotace, granty                        -               -       
 

Mzda              169 953,00            16     

      
 

Zákonné pojištění                58 613,00              6     

      
 

Ostatní režijní výdaje                35 964,38              3     

      
 

      

Dary (idividuálních a 
firemních dárců) 756 306,64 Kč        76     

 
Dary poslané do Tanzánie 706 268,07 Kč        67     

      
 

      

Celkem: 993 224,17 Kč   
 

Celkem: 1 058 778,26 Kč   

  
     

  

HV 2013 -65 554,09 Kč           

       Koncový stav: 175 283,08 Kč 
      

 

 
 

Kč235 276,53 ; 
24% 

Kč756 306,64 ; 
76% 

Příjmy 2013 

Tržby z prodej (eshop, 
výstavy, …) 

Dary (idividuálních a
firemních dárců)
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352 510,19 Kč; 
33% 

706 268,07 Kč; 
67% 

Výdaje 2013 

Výdaje zahrnované do
základu daně: zboží, režie

Dary poslané do Tanzánie

67% 

0% 

14% 

19% 

Financování nákladů 2013 

podnikatelská činnost
2013

ostatní příjmy 2013

dary 2013

zůstatky z předchozích let
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Úkoly na rok 2014 

 

Dostavba 3. Budovy Centra – ubytovny pro dívky 

Náš původní záměr dostavět 3. budovu centra v průběhu roku 2013 se ukázal jako 

nesplnitelný. Nepodařilo se nám získat pro tyto účely dostatečný finanční obnos. Na 

vybudovaných základech ubytovny pro dívky jsem tak alespoň postavili hrubé zdi. Další 

finance směřovaly k rychlému spuštění provozu Centra v jeho dvou budovách – ubytovně pro 

chlapce a servisní budově (přivedení vody k centru, vybavení centra, platy pro nové 

zaměstnance,…).  

Zbývající náklady na dostavbu ubytovny pro dívky 
  Popis Položka TZ šilink  EURO  CZK 

Věnec střechy Cement 950 000 471 11 875 

  Agregát 600 000 298 7 500 

  Dřevo 380 000 188 4 750 

  Hřebíky 35 000 17 438 

  Písek 800 000 397 10 000 

  Podpěry 228 000 113 2 850 

  Železné tyče 1 320 000 655 16 500 

  Spojovací drát 35 000 17 438 

Střecha Plech 3 460 000 1 716 43 250 

  Hřebenové krytí 195 000 97 2 438 

  Dřevo 1 600 000 794 20 000 

 SUMA 120 039 

V rámci projektu Čtení pomáhá můžeme v následujícím roce získat   100 000 

Na střechu zbývá dodat  1 602 320 795 20 039 

Dveře, okna 23 dveří a 20 oken 7 120 000 3 532 89 000 

Podlaha  Cement 720 000 357 9 000 

  Písek 800 000 397 10 000 

Omítka Cement 1 800 000 893 22 500 

  Písek 800 000 397 10 000 

  Vápno 440 000 218 5 500 

Strop Stropní desky 1 620 000 804 20 250 

  Hřebíky 140 000 69 1 750 

Malba   3 022 000 1 499 37 775 

Elektřina   2 500 000 1 240 31 250 

Instalatérství. Kanalizace, septik   4 000 000 1 984 50 000 

Práce   13 000 000 6 448 162 500 

CELKEM   35 962 000 17 838 449 525 
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Další rozvoj Centra pro sirotky 

 Zahrada a skleník – součástí výchovy dětí je také příprava na budoucnost s vedením 

k samostatnosti i soběstačnosti. Děti mají malé zahrádky, kde se učí pěstovat plodiny. 

Aby však jejich snaha nebyla marná, chceme tyto zahrádky oplotit, neboť již se 

mnohokrát stalo, že do zahrad vnikl dobytek a zničil, co se dalo. Výstavba skleníku 

byla jeho dárci vyhodnocená jako užitečná jednak pro zefektivnění pěstování a 

dostupnosti některých plodin pro sirotčinec. 

 Workshopy – pro sirotky a další zájemce, kteří se budou chtít naučit řemeslu 

truhlářskému/tesařskému nebo krejčovskému. Vyučovat mohou, jak dobrovolníci, tak 

místní mistrové 

 

 

Rozšíření projektu Škola škole 

Během roku 2014 bychom rádi našli na území České republiky více nadšených škol, 

ochotných pomáhat školám v Tanzánii. Jak těm, které již své drobné podporovatelé mají, tak 

také zcela novým, které o pomoc žádají. 

Školy v Tanzánii, pro které chceme najít partnerskou školu v České republice: 

 Jakaya – střední škola v Mswiswi, kterou budou také navštěvovat sirotci z Centra 

 Masoko – mateřská školka v horách poblíž Tukuyu 

 

 

Projekt Adoptuj zaměstnance 

Rádi bychom vytvořili projekt, který umožní českým dárcům podpořit rovněž zaměstnance, 

kteří se o adoptované sirotky starají přímo na místě.  

 

Nalezení dalších míst pro kávomaty 

Ve spolupráci s firmou Kavamat Vending s.r.o. máme v plánu 

během následujícího roku 2014 navštívit další místa 

s nabídkou umístění kávomatu, který svým provozem 

přispívá na projekty sdružení.  

 

 


