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H
V roce 2015 bylo hlavním přelomovým bodem profesionalizace organizace. Byl sepsán
strategický plán organizace a začali jsme s implementací databázového systému Salesforce,
který je účinným nástrojem pro zlepšení fundraisingu. Rovněž byla výrazně posílena grafická
stránka organizace. Vytvořili jsme jednotnou grafickou prezentaci organizace, jednak úpravou
loga, ale také kompletní změnou webové stránky, která nyní více vyhovuje požadavkům
moderního uživatele.

Lidé
Na základě získání grantu Moravskoslezského kraje byl náš tým posilněn o pozici projektového
manažera do konce října 2015. Výraznou posilou se stal absolvent Slezské Univerzity Jan
Dittrich, s jehož pomocí jsme vytvořili novou grafickou prezentaci organizace a sjednotili
interní komunikační nástroje.
Naše řady se rozšířily o dobrovolnici fundraiserku Ing. Zuzanu Rabasovou, která objevuje
dosud nevyužitý potenciál organizace k získání nových dárců, zejména z řad firem a k získání
grantů zaměřených na rozvojovou pomoc. Od nově začínající spolupráce si slibujeme
pozvednutí celkové úrovně fundraisingu Bez mámy.
Personální změna se odehrála také v Tanzánii. Africkým koordinátorem pro naše projekty se
stal David Mutayoba, mezitím co dosavadní africký koordinátor Chris Zacharia Lameck posilnil
řady dobrovolníků Bez mámy v České republice.
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PROJEKTY V TANZANII
TZ
České školy finančně pomáhají svým partnerským školám v Tanzanii. Bez mámy podle výše
aktuálního příspěvku zpravidla zajišťuje výstavbu škol, zkvalitnění prostředí výuky či
zkvalitnění výuky samotné. V roce 2015 zajistilo realizaci pomoci tanzánským školám 6 českých
škol a 1 individuální dárce. A pro realizace v roce 2016 shromažďovalo své příspěvky v průběhu
r. 2015 8 českých škol a 1 individuální dárce.
2015 realizace
a
)

(realizace 2016)

Z

ý Brod
Újezdec
individuální dárce
TGM Fulnek

V roce 2015 proběhly v Tanzanii realizace, které zkvalitnily prostředí i výuku min. 550 žákům










Zahájení výstavby nové budovy ZŠ Ilenge
Zastřešení 3 tříd a sborovny ZŠ Kisa
Oprava tříd, zjm. podlah - 3 třídy ZŠ Galula a 1 třída školky ZŠ Mahango
Vymalování třídy mateřské školky v Galule
Kompletní výroba oken pro 1 třídu ZŠ Galule
Výroba lavic pro 40 studentů ZŠ Simike
Nákup výukového materiálu pro MŠ Mahango Kajunjumele
Motivační odměny pro 3 nejlepší žáky každé třídy (min. 120 žáků)
Uspořádání fotbalového a netballového turnaje mezi ZŠ Mahango a ZŠ Simike

4

Barvy pro výmalbu
zaplatila partnerská škola
a provedení zajistila
dobrovolnice Eliška a
koordinátor Chris – oba
mají talent.

Ve škole v Kise jde práce
pěkně od ruky. Když je
dost financí, je možné
zastřešit i 3 třídy a
sborovnu.
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P

V roce 2015 bylo celkem podporováno 40 dětí (z toho 8 nově). Čtyři děti byly přijaty do Centra
pro sirotky Mahango (dále Centrum) a 4 další podporované zůstaly v rodinách svých
příbuzných a jejich podpora spočívá především ve zpřístupnění vzdělání.
Jednomu z nejstarších sirotků Sibonikemu se po úspěšném absolvování střední školy v roce
2014 s velmi dobrými výsledky podařilo nastoupit v roce 2015 na vyšší odbornou školu
Učitelství pro základní školy.

uko

místo
Centrum
Mimo
centrum

19

3

21

0

3
3

3
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CENTRUM PRO SIROTKY MAHANGO
Centrum se aktuálně sestává ze tří budov. Dvě budovy (ubytovna pro chlapce a servisní budova
– kuchyň+ jídelna) jsou dokončeny a v provozu. Žije zde 15 chlapců a 4 dívky, které ovšem
dočasně ubytovány v malém sirotčinci vedle misijní stanice. Třetí budova centra - ubytovna
pro dívky se pomalu, ale jistě dokončuje.
V roce 2015 se nám podařilo v rámci Centra zajistit:
- Omítky v pokojích ubytovny pro dívky
- Rámy oken vč. Mříží a sít proti drobným živočichům a hmyzu a dveře do více než
poloviny pokojů (5 z 8) ubytovny pro dívky
- Zasklení oken v servisní budově, které nyní chrání tuto klidovou zónu také proti větru,
prachu a dešti
- Dokončili jsme vybudování venkovních suchých toalet poblíž jídelny
Centrum má 2 stálé zaměstnance (vychovatel a kuchařka) a 1 řeholní sestru, která pomáhá
nejen po organizační stránce, ale pro děti je jako matka, která s nimi tráví čas (pracuje s nimi,
učí se i hraje si) a to i přes své vyčerpávající povinnosti civilního zaměstnání – učitelka.
S narůstajícím počtem dívek jsme začali hledat také vychovatelku, což bude třetí placený
zaměstnanec centra.
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v

Od zahájení provozu centra uplynuly v srpnu 2015 dva roky. Od té doby se centrum neustále
rozvíjí. Přirozeně a spontánně se rozběhly zemědělské projekty, které stále pokračují a mají
tendenci rozvoje. Díky těmto aktivitám se děti učí tomu, co je přirozené pro život na vesnici, a
nezůstávají odtrženy od reality světa mimo sirotčinec. V Tanzánii platí, že i vzdělaní lidé si
pořizují pole, která sezonně obhospodařují, aby získali určitý vedlejší příjem.

Kromě rýžových polí, kde se podařilo vypěstovat tolik rýže na více než půlroční spotřebu
(oproti loňskému roku je to sice pokles, ale to je z důvodu, že přišly 4 nové děti a také že se
čas úrody v době nouze prodává, aby se mohly nakoupit jiné suroviny apod.)

Zeleninová zahrada
V létě se oplotil pozemek pro užitkovou zahradu o rozměru 10 x 50 m což je 500 m2 a po celé
ploše se zhotovily záhony vhodné k pěstování zeleniny a jiných tropických plodin (banány,
třtina, sladké brambory,…). Již v létě se začalo alespoň na malé části zahrady s výsadbou
sladkých brambor, třtiny a banánů.

Stav zahrady v období sucha v létě 2015 a stav zahrady na počátku období dešťů prosinec 2015

Začalo se s výsadbou stromů, především ovocných, ale také těch, které se v budoucnu dají
použít jako palivo pro vaření. Náročné hloubení děr do tvrdé půdy pozemku centra a
namáhavý dovoz kvalitní půdy v létě v období sucha, vystřídala radost prvních zelenajících se
výhonků v zimě v období dešťů. Nezanedbatelným prvkem sázení je včasná a důsledná
ochrana proti lačnému dobytku pasoucímu se volně v okolí centra.

Drobná hospodářská zvířata, které děti samy chovou se zdvojnásobil (40 králíků, 20 slepic).
Jejich přáním, ale i obecně rozumnou volbou je chovat také kozy, krávu, případně prase. To
však vyžaduje v budoucnu postavit samostatnou hospodářskou budovu.
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Děti se učí jak využít organický odpad chovu králíků a slepic jako účinné hnojivo.

Co se týče rostlinných zbytků, pokud nejsou následně zkonzumovány chovanými zvířaty, jsou
uloženy ke kompostování.
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Dobrovolnická mise
V roce 2015 proběhly dvě dobrovolnické mise. Zimní mise je již tradičně zaměřená na realizaci
projektu Škola škole a tradičně se ji ujala dobrovolnice Eliška Nováková. Výsledky této mise viz
kapitola Škola škole TZ. V letě se účastnili dobrovolnické mise celkem 3 dobrovolníci, 2 členové
vedení Bez mámy a nová fundraiserka.

Dobrovolnice Zuzana Pavelková přednášela na místní střední škole Jakaya. Během své
třítýdenní mise se plně začlenila do učitelského sboru a i do kolektivu studentů, kterým
přednášela biologii a první pomoc inovativním – názorným a diskuzním způsobem, který nemá
doposud v Tanzánii obdoby. Během této mise se podařilo Bez mámy získat opět hlubší vhled
do systému tanzanského školství a navázat osobnější vztah s pedagogickým sborem a položit
základ partnerství mezi SŠ Jakaya a českou ZŠ TGM Fulnek.

Úskalí práce

?

Velký počet studentů v jednotlivých třídách (průměrně 70)
Třídy nejsou odhlučněny od ostatních tříd
Nedochvilnost učitelů
Nedostatečná úroveň angličtiny studentů, proto aby byly všechny předměty vyučovány ze
zákona v angličtině.
Petra Rožďálovská vyučovala ty nejmenší děti ve školce poblíž Centra. Zaměřila se především
na základy angličtiny, což dětem pomůže zejména po nástupu do školy, kde jim vzhledem
k vysokému počtu žáků ve třídě nebude věnována taková pozornost.
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PRACUJEME RUKAMA 6 DNÍ V TÝDNU
Nejen dobrovolník Jiří Bednář, ale také ostatní účastníci mise zapojili ruce k dílu a za měsíc
práce společně vykonali mnohé:
 Oplotili zahradu, navezli půdu, zhotovili záhony, tak aby v období dešťů neodnášela
půdu voda
 Zhotovili police pro uskladnění osobních věcí v pokojích sirotků
 Zhotovili police ve skladu potravin
 Učili děti práci se dřevem, kterou si zájemci mohli prvně vyzkoušet
 Zahájili výsadbu stromů, rozvrhli jejich závlahu a inspirovali děti k další výsadbě

Přece odpočíváme, tak jako všichni obyvatelé Centra anebo hrajeme fotbal do úmoru.
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Během letní mise byl zorganizován 4 denní výlet pro sirotky z Centra k jezeru Malawi.
Adoptivní rodiče z Česka splnily svým tanzanským dětem evropský sen – PRÁZDNINY.

Co

?













Jízdu autobusem
Pohled na věčně zelenou krajinu v horské oblasti
Pohled na plantáže čaje, kávy, kakaa,….
Být na hranici s další zemí (Malawi)
Vidět poprvé jezero
Mít na sobě poprvé plavky a naučit se plavat
Pozorovat rybáře
Svést se na loďce
Nemuset pracovat a 4 dny za sebou si jen hrát a odpočívat
Jíst každý den maso
Snídaně v hotelu, chuť chleba a kakaa či kávy
Používání toaletního papíru (který byl na každém pokoji zdarma)
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TUZEMSKÉ PROJEKTY
CZ
V roce 2015 se celkem zapojilo 7 českých základních škol, 1 mateřská škola a 1 individuální
dárce, kteří celkově poskytli 87 869 Kč, které budou proinvestovány v Tanzanii na počátku
školního roku 2016, který je shodný s rokem kalendářním.
Na české straně má projekt charakter rozvojového vzdělávání a vedení mládeže k filantropii.
Projekt je podpořen přednáškovou činností, ať už aktivních dobrovolníků a absolventů misí do
Tanzanie nebo rodilým Tanzancem Christopherem Zacharia Lameckem. Následně studenti
vypracují se svými pedagogy plán na získání financí, který v průběhu roku realizují.

FUNDRAISING
V letošním roce jsme se snažili více propojit fundraising s propagací organizace. Na putovním
stánku Bez mámy, jsme cíleně zavedli soutěž, abychom získali více kontaktů. Na přednáškách
se propagovalo dárcovství jednoduchou formou (Čtení pomáhá nebo DMS).

DMS
Dne 2. 1. 2015 roku byla oznámená veřejná sbírka za účelem Organizace a realizace
rozvojových projektů v Tanzanii ve spolupráci s Without Mother Organization – provoz a
rozvoj Centra pro sirotky, podpora vzdělávacích zařízení a pomoc sociálně znevýhodněným
lidem.
Jedním ze způsobu konání této sbírky jsou dárcovské sms DMS, kterých jsme od začátku
konání sbírky obdrželi 175 v celkové hodnotě 4 988 Kč.

Nákup, který pomáhá
TINGATINGASHOP

Na e-shopu www.tingatingashop.cz prodává Bez mámy nejen africké umění Tinga Tinga, ale i
další africké předměty či tradiční charitativní kalendáře anebo knihy svých dobrovolníků apod.
V roce 2015 bylo přes e-shop učiněno 48 objednávek, celková tržba činila 74198 Kč, což je
průměrně na 1 objednávku 1545 Kč
STÁNKOVÝ PRODEJ

Zajistit stánek se podařilo na dvou velkých festivalech, kde sloužil především k propagaci
projektů
 Colours of Ostrava, který v červenci navštívilo 43 700 lidí.
 Sázava fest ve Světlé nad Sázavou, který v srpnu navštívilo asi 20 000 lidí.
Z dalších menších akcí jsme se účastnili:
 Nekonvenční Vánoční Jarmark v Ostravě v Cooltour
13




Misijní stánek ve farnosti Praha Vršovice
Misijní stánek ve farnosti Domaslavice

VÝSTAVY





GIVT

Výstava v kavárně Malý mnich café v Mníšku pod Brdy
Výstava v Balance club Brumlovka Praha
Výstava v klinika InPharm Praha
Výstava v firmě Dallmayr Praha
KLIKNI A POMÁHEJ

Na konci roku jsme se bezplatně zapojili do projektu GIVT (www.givt.cz), jehož podstatou je
umožnit zákazníkovi přispět vybrané neziskové organizaci nákupem u vybraného eshopu,
přičemž zákazník netratí ani korunu navíc. Jak se tato aktivita odrazí konkrétně na příspěvku
pro Bez mámy, budeme moci posoudit až v následujícím roce.

Tradiční výroba nástěnných kalendářů byla letos poprvé rozšířená také o výrobu stolních
kalendářů.

Z
SPISOVATELÉ V

Christopher Zacharia Lameck, bývalý tanzanský
koordinátor a současný český dobrovolník Bez
mámy vydal v letošním roce vlastní knihu Mytický
otec, která vypraví o jeho složitém dětství a
dospívání, plném neuvěřitelných životních zvratů.
Kniha poskytuje vhled do tanzanské kultury a plně
zachycuje také těžkosti, se kterými se lidé potýkají.
50% výtěžku z prodeje této knihy putuje na pomoc
těm nejzranitelnějším - dětem Bez mámy. Knihu je
možné zakoupit na tingatingashop.cz
Karel Kratochvíl dobrovolník, který se zúčastnil dvou misí do Tanzánie, vydal své deníkové
zápisky jako elektronickou knihu Dobrovolníkem v Africe a celý výtěžek z prodeje knihy se
rozhodl rovněž poskytnout na podporu projektů Bez mámy.
Knihu je možné zakoupit na https://www.kosmas.cz/knihy/203827/dobrovolnikem-v-africe/
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Cyklus kreativních odpolední pro širokou veřejnost z okolí
Karviné je projektem studentky Obchodně podnikatelské
fakulty v Karviné a naší dobrovolnice Katarzyny Gattner, která
projekt navrhla tak, aby vyvrcholil prodejní výstavou, která
přinesla radost tvůrcům a také podpořila rozvojové projekty
Bez mámy v Tanzánii. Kumkumbatia totiž znamená svahilsky
„objetí“, které symbolicky posíláme sirotkům do Tanzánie.
Tento netradiční projekt probíhal za podpory města Karviná,
Obchodně podnikatelské fakulty a jiných subjektů a
zaregistrovala ho regionální televize Polar, která o něm natočila
reportáž.

V září uspořádali studenti z Mládežnické rady Karviná Knižní jarmark za účelem podpory
charitativní organizace. Část výtěžku této akce 3 000 Kč věnovali na projekty Bez mámy.

V roce 2015 jsme podávali 3 žádosti o grant, jak na podporu projektů v Tanzánii, tak na rozvoj
naši struktury a českého zázemí.
 Čtení pomáhá (Nadace Martina Romana) – zde se nám podařilo získat grant, který je
podmíněn čtenářskou aktivitou dětí. Dětí nám „vyčetly z knih“ 100 000 Kč na omítky
v Centru v ubytovně pro dívky.
 Plzeňský prazdroj – projekt Můj soused je jiný než já aneb jak nevidět svět černobíle
zaměřený na prezentace a besedy o problémech třetího světa v českých školách
s následnou motivací zapojení se do projektu Škola škola. V žádosti jsme neuspěli.
 Česká rozvojová agentura – projekt na rozvoj fundraisingu organizace. V žádosti jsme
neuspěli.
 ČEZ – projekt na podporu prezentační činnosti na českých školách
Přestože, je převaha neúspěšných žádostí nad úspěšnými, nevzdáváme se a budeme žádat i
nadále, především tam, kde jsou nakloněni zahraničním projektům.

Přednášková činnost probíhala zejména ve spolupráci s rodilým Tanzáncem Chrisem Z.
Lameckem, který vnesl do prezentací autentičnost života v Tanzánii
 Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 Partnerské školy zapojené do projektu Škola škole (6 škol – severní i jižní Morava)
 Dvě základní školy v Karviné
 Dále v restauraci FAIR BAR v Karviné, v Galerii na Skleněné louce v Brně, ve farnosti
Český Těšín
 Mateřské školky Havířov, Ostrava
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Média


Rozhovor v TV Polar - koordinátoři Chris a Míša
http://polar.cz/archiv/video/host-dne-11-03-2015-17-14



Účast v pořadu Na slovíčko studentské televize OPFTV
https://www.youtube.com/watch?v=hnwnGbPKOQk



Karvinsko havířovský deník – projekt Kumkumbatia
http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/kumkumbatia-poslala-objeti-africkymsirotkum-20151231.html

Zapojení do projektu Čtení pomáhá přineslo úžasných 100.000,- na domov v Mahangu. Dále
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FINAN
Jak to bylo s
stav:

175283,08

97795,79

2014

2015

Tržby z prodej
(eshop,
výstavy,…)

144 254,89

2015
(%)

233 720,00

21

Výdaje
Režie celkem
Zboží, materiál,
služby
Zaměstnanci
(mzda, poj.)
Ostatní režijní
výdaje

Dary
(individuálních a
firemních dárců)

823 139,16

855 578,90

Celkem:

967 394,05

1 089 298,90

HV 2015
Koncový
stav:

-77 487,29

240 846,46

97795,79

338642,25

79

Dary poslané do
Tanzánie

100

Celkem:

2014

2015
(%)

2015

346 938,46

289 427,36

34 910,00

57 881,28

7

234 513,00

184 596,72

22

77 515,46

46 949,36

6

697 942,88

559 025,08

66

1 044 881,34

848 452,44

100

Kladný výsledek hospodaření vznikl shromážděním příspěvků projektu Škola škole, který bývá
realizován v prvních měsících kalendářního roku a také pozdržením odchozích plateb na
dostavbu Centra pro sirotky, která nemůže bez obtíží postupovat v zimních měsících, jelikož
v Tanzánii je v tuto dobu období dešťů. Kladný výsledek hospodaření bude vynaložen
v následujícím období na realizací projektů organizace v Tanzánii.

DOTACE

V uplynulém roce jsme rovněž získali dotaci v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30
let v Moravskoslezském kraji, podařilo se nám tak získat až do října 2015 zaměstnance plně
hrazeného z dotace:
2014
Dotace, granty

0,00

2015
289700,28

výdej

2014

2015

zaměstnanec z
dotace

0,00 Kč

264000,00

mentor z dotace

0,00 Kč

25700,28
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Struktura příjmů 2015
(celkem 1 089 298,9 Kč)
Kč233 720,00
; 21%

Kč855
578,90 ;
79%

Tržby z prodej (eshop, výstavy,…)
Dary (idividuálních a firemních dárců)

Struktura výdajů 2015
(celkem 848 452,44 Kč)
57 881,28

559 025,08 Kč
184 596,72
46 949,36

Zboží, materiál, služby

Zaměstnanci (mzda, poj.)

Ostatní režijní výdaje

Dary poslané do Tanzánie
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typ dárce

ozn.

DMS)
Firemní dárci (6 firmy, 8

%

2015

ID

104

FD

17

86

14

121

100

%
546 141,90
309 437,00

855 578,90

64

36
100

Struktura dárců 2015

17; 14%

104;
86%

ID

FD

Finanční přínos dárců (ID,FD) 2015

309 437,00 ; 36%

546 141,90 ; 64%

ID

FD
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VÝHLED PRO ROK 2016
Afrika
1. Dokončit a vybavit ubytovnu pro dívky (Centrum)
a. Doplnění oken a dveří do druhé poloviny budovy
b. Zbudování sociálního zařízení
c. Vybetonování nádvoří
d. Vybavení pokojů postelemi a skříňkami
2. Najít vychovatelku („matron“) pro sirotky do Centra
3. Zaslat minimálně 1 žádost o podporu projektu v Mahangu na místní neziskové či jiné

organizace

eská republika
1. Vytvořit fundraisingový plán
2. Najít do projektu Škola škole min. 1 novou českou školu pro partnerství s tanzanskou

školou
3. Uspořádat min. 1 benefiční akci v naši vlastní režii a 2 prodejní výstavy umění Tinga

Tinga
4. Účastnit se min. 4 akcí s prezentačním a prodejním stánkem
5. Spustit internetovou kampaň zaměřenou na výsadbu stromů kolem Centra v
Mahangu
6. Uspořádat velký sjezd „Bezmámovců“ k 10. výročí působení Bez mámy v Tanzanii
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