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Rok 2016 byl 10. rokem oficiálního působení Bez
mámy v Tanzánii, a stejně jako všechny
předchozí léta byl opět ve znamení intenzivní
spolupráce české Bez mámy a tanzanské
Without
Mother
Organization,
na
poli
tanzanských projektů zaměřených na pomoc
sirotkům a na podporu vzdělanosti ve venkovských oblastech.
V rámci České republiky jsme se po předešlém roce (2015) zaměřeném na
profesionalizaci, soustředili v roce 2016 především na propagaci a fundraising.








Za pomoci facilitátora Petra Machálka jsme sestavili první Fundraisingový
plán, který nám odkryl naše možnosti i rezervy zejména v oslovování
firemních dárců. To, že jsme se plnění plánu zhostili odpovědně dokazuje
v historii nejvyšší roční příjem Bez mámy, který činil 1 227 566 Kč, cca o
138 000 překročil příjem z loňského roku, který byl rovněž přelomový.
Poprvé historii jsme také uspořádali vlastními silami Benefiční akce a to
hned několik. Zahradní slavnost s podtextem oslavy narozenin několika
přátel i Bez mámy a dva běžecké závody. Více o beneficích v kapitole
Práce v ČR - fundraising.
Díky společnosti Madfinger Games, která sponzorovala cestu herečky
Andreji Růžičkové (Kerestešové) na misi do Mahanga, jsme mohli
rozvinout naši propagační činnost širším směrem, než bylo v minulosti
možné. Díky zvučného jména herečky a její ochotné pomoci a obětavé
práci se podařilo trochu rozezvučit i jméno Bez mámy. Více o cestě
v kapitole Dobrovolnická mise.
Propagační činnost se také rozvíjela díky nové spolupráce s uměleckou
školou Aveart (Ostrava), která pro nás zhotovila animovaný spot na
podporu Centra pro sirotky – na výsadbu stromů v jeho nejbližším okolí.
Spot rovněž vysílala televize Noe.

V roce 2016 jsme museli rovněž přistoupit k několik změnám vyplývajících ze
zákona, a to změna právní formy ze sdružení na spolek a změna názvu
z Občanské sdružení Bez mámy na Bez mámy, z.s. Jednou z dalších změn byla
také změna sídla organizace na adresu Dobratice 399, 73951.
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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 2016 zajistilo realizaci
pomoci tanzanským školám 8 českých škol a 2 individuální dárci celkovou
částkou 96 269 Kč.

Objem realizací projektu Škola škole v Kč
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V roce 2016 proběhly v Tanzanii realizace, které zkvalitnily prostředí i výuku
min. 400 žákům a opravila se také sborovna pro učitele.



Pokrok na výstavbě nové budovy ZŠ Ilenge (nákup cementu) – ZŠ
DOBRATICE a soukromý dárce
Dokončení rozestavěné třídy v ZŠ Kisa a vybudování sborovny pro učitele,
což uvolnilo dětem další třídu k užívání – ZŠ RATÍŠKOVICE



Kompletní oprava 1 třídy v ZŠ Galula (podlahy, omítky, okna), započaté
opravy další třídy – ZŠ DUBŇANY



V rámci ZŠ Mahango se pořídily do třídy předškoláků okna a dveře. – ZŠ
ÚJEZDEC
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Výroba speciálních lavic pro 10 středoškolských studentů prvního
ročníku, SŠ Jakaya – ZŠ TGM FULNEK



Výroba nových oken se zasklením pro MŠ Mahango Kajunjumele, kde už
byla okna dokonale zkonzumována termity – MŠ SLUNÍČKO
RATÍŠKOVICE, ZŠ HORNÍ SUCHÁ
Motivační odměny pro 3 nejlepší žáky každé třídy (min. 120 žáků)
Motivační odměny nepodmíněné prospěchem, ale jinou libovolnou
aktivitou (plnění povinností, aktivita v hodinách, pořádnost ve věcech,
dochvilnost, pravidelnost docházky (cca 50 žáků)
Uspořádání fotbalového a netballového turnaje mezi ZŠ Mahango a ZŠ
Simike. Po dlouhá leta zápolení končilo pro každou školu 1 vítězstvím a 1
porážkou, tentokrát však Simike zvítězila na plné čáře. (Vítězná Simike
sice uspěla ve sportu, ale bohužel ne v dotacích na opravy, ty byly pro
nepřipravenost školy převedeny do následujícího roku.)
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V roce 2016 bylo celkem podporováno 46 dětí (z toho 10 nově), v průběhu roku
4 z nich ukončili účast v projektu adopce, většinou přemístěním z našeho
dosahu, nebo ukončením studia (u dětí žijících mimo centrum). Pro srov. v roce
2015 bylo podporováno 40 sirotků (8 nově), 4 z nich ke konci roku ukončili účast
v projektu.

Čtyři absolventi ZŠ 2015 úspěšně nastoupili v roce 2016 na SŠ a tři z nich
dokončili úspěšně první rok vzdělání.
Čtyři z pěti absolventů ZŠ v roce 2016 úspěšně nastoupili poč. roku 2017 na SŠ.
Dva ze tří absolventů SŠ 2015, úspěšně nastoupili v roce 2016 na následné
vzdělávání formou kurzů či vyšší odborné školy (vzdělání pro řidiče, IT
vzdělání). První rok svého vzdělání absolvovali oba úspěšně.
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Centrum má 2 stálé zaměstnance (vychovatel a kuchařka) a 1 řeholní sestru,
která svou práci vykonává dobrovolnicky. Správou projektů v TZ je pověřen 3.
zaměstnanec. Všichni zaměstnanci z řad místních obyvatel. Centrum se
aktuálně sestává ze tří budov. Dvě budovy (ubytovna pro chlapce a servisní
budova – kuchyň+ jídelna) jsou dokončeny a v provozu. V roce 2016 zde žije 17
chlapců a 5 dívek, které ovšem dočasně ubytovány v malém sirotčinci vedle
misijní stanice. Třetí budova centra - ubytovna pro dívky každým rokem
vykazuje pokroky ke zdárnému dokončení.









Stropy v pokojích a jejich nátěr
Výmalba v pokojích
Dveře a okna do druhé polovině ubytovny
Nátěr a zasklení oken
Omítky v nádvoří
Omítky v koupelnách, wc a umývárně
Nákup bytelných kovových patrových postelí
Vykopání septiku
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Nákup rezervoáru na vodu (3000 l) pro ubytovnu chlapců
Úprava umyvadla pro potřeby velkokapacitního vaření
První sklizeň zahrady vybudované na misi 2015 (banány, třtina, špenát,
čínské zelí, sladké brambory apod.)
Rozšíření zahrady o část pro stromy, stavba plotu
Výsadba stromů
Výroba ochranných oplůtků pro stromy vně zahrady
Příprava na přivedení elektřiny k Centru pro sirotky – výkopy a posazení
sloupů.
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je již tradičně zaměřená na realizaci projektu Škola škole a tradičně se ji ujala
dobrovolnice Eliška Nováková, tentokrát s posilou koordinátorky projektů
Michaelou Gongolovou a dobrovolnicí Radkou Hojnou. Výsledky této mise viz
kapitola Lepší podmínky ve třídách pro 400 žáků.

Klasickou sestavu Bez mámy týmu (Tomáš a Michaela Gongolovi, Michal Soták)
doplnila dobrovolnická dvojice: herečka a fotografka Andrea Růžičková
(Kerestešová) a její manžel hudebník Mikoláš Růžička.

HLAVNÍ ÚKOLY MISE:


Dokumentovat život v sirotčinci a připravit tak materiál pro prezentaci
Bez mámy formou následných výstav i podkladů pro kalendář na rok
2018 bylo hlavním úkolem Andreji.
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Chlapská část dobrovolníků se ujala především práce rukama, ale i
organizačních pokynů, které je nutné každoročně trochu oprášit (viz
Rozvoj v rámci celého Centra, str. 8)



Nechyběla pomoc, která směřuje k sirotkům mimo centrum. Mimo
centrum jsme v roce 2016 podporovali 24 dětí
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V roce 2016 se celkem zapojilo 7 českých základních škol, 1 mateřská škola a 1
individuální dárkyně a 1 nadace, kteří celkově poskytli neuvěřitelných
147 995,29 Kč + 7350 Kč (z roku 2016, Simike), které budou proinvestovány
v Tanzanii na počátku školního roku 2017, který je shodný s rokem kalendářním.

Na české straně má projekt charakter rozvojového vzdělávání a vedení
mládeže k filantropii. Projekt je podpořen přednáškovou činností aktivních
dobrovolníků. Následně studenti vypracují se svými pedagogy plán na získání
financí, který v průběhu roku realizují.

Nově zapojená škola Havířov město poskytla 8000 Kč v roce 2016.
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V rámci veřejné sbírky 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 byly v průběhu roku sbírány finanční příspěvky také formou DMS. Oproti
loňskému roku 2015 jsme zaznamenali v roce 2016 vzestup o 40 DMS, cca o
1000 Kč.
Celkově bylo tedy posláno 205 DMS s přínosem pro Bez mámy 5842,5 Kč.

Čtyři přátele narození na jaře a jedna Bez mámy dali své narozeniny
dohromady a vzniklo z toho 150 let. Asi 40 hostů věnovalo společně částku
18 513 Kč, a to už je krásný narozeninový dar. Nejen to nás motivovalo v akci
pokračovat i v dalších letech, ale i fakt, že nám každý rok bude o pět let více,
což znamená, že vždy oslavíme kulatiny nebo půlkulatiny .

Běžeckého závodu v Babicích nad Svitavou se celkem zúčastnilo 103
závodníků a výtěžek byl 9 050 Kč při čemž sponzorské dary (na organizaci a
odměny) byly vyčísleny na 14 400 Kč. Závod na 5 km Moravským krasem byl
také rozšířen o dětské kategorie.

Spoluprací Bez mámy a obce Dobratice, kde má Bez mámy sídlo, vznikl první
ročník běhu na 5 km, rovněž rozšířen o dětské kategorie. Spolu s doprovodným
prodejem měla akce výtěžek cca 10 000 Kč. A dále nevyčísleny příjem ve
sponzorských darech. Obecní spolupráce i množství ochotných dobrovolníku
motivovalo organizátory na obou stranách k uspořádání druhého ročníku
v roce 2017.
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Na e-shopu www.tingatingashop.cz prodává Bez mámy nejen africké umění
Tinga Tinga, ale i další africké předměty či jiné předměty. Letos jsme sortiment
rozšířili o bavlněná trička Bez mámy a magnetky s motivy Tinga Tinga obrazů.
V roce 2016 bylo přes e-shop učiněno 47 objednávek, celková tržba činila
49 546 Kč.
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Zajistit stánek se podařilo na nejznámějším českém festivalu
 Colours of Ostrava – provoz zajištěn dobrovolníky. Z důvodů nepřízně
počasí nebyl výtěžek na stánku veliký, jednalo se spíš o symbolickou
částku, která pokryla náklady na stánek.

Z dalších menších akcí jsme se účastnili:





Nekonvenční Vánoční Jarmark v Ostravě v Cooltour
Misijní jarmark ve farnosti Domaslavice
Stánek v obci Dobratice
Stánek v obci Rynholec





Výstava v Infocentru s knihovnou – Praha Kolovraty
Výstava v Etno Restaurace – Frýdek-Místek
Výstava v Komunitním centru matky Terezy – Praha Jižní město

Na konci roku 2015 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.
V roce 2016 přinesl tento projekt své první plody - 2294 Kč.
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Spot vytvořený ve spolupráci se střední uměleckou školou Aveart (Ostrava)
vznikl, aby podpořil Centrum pro sirotky výsadbou stromů, které dětem
poskytnou, jak blahodárný stín, tak zdravé ovoce. 300 Kč stojí koupit, zasadit a
ochránit mladý stromek.
Celé znění spotu můžete vidět na
www.youtube.com/watch?v=wL77om_1IwQ&t=6s
Celkem se vybrala částka na 12 stromů, které jsme začali sázet hned na
vánoční misi.

V roce 2016 jsme opět podávali 3 žádosti o grant, jak na podporu projektů
v Tanzanii, tak na rozvoj naší struktury a českého zázemí.
 Zaměstnanecký grant (Nadace Penta) – zde se nám podařilo uspět,
získali jsme částku 1000 Euro na nákup lavic pro žáky venkovských škol
v Tanzanii.
 Česká rozvojová agentura – Posilování kapacit a partnerství NNO zvýšení stability spolku a jeho postupná profesionalizace. Bohužel jsme
v žádosti neuspěli.
 Francouzská ambasáda v Tanzanii – Zde jsme žádali o pomoc pro stavbu
hospodářské budovy v rámci centra pro sirotky v Mahangu a základní
výukový program vedoucí děti k hospodaření. V žádosti jsme, pro
množství respondentů, neuspěli, ale získali jsme cennou zkušenost
s žádosti o grant mimo Českou republiku. Pro připravený projekt stále
hledáme dárce či vhodnou grantovou příležitost.
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ZŠ Havířov město
Infocentrum s knihovnou - Praha Kolovraty
Partnerské školy zapojené do projektu Škola škole (7 škol – severní i jižní
Morava)
Diecézní centrum pro mládež Ostravsko - opavské diecéze - Stará ves
nad Ondřejnicí
Přednáška pro Rangery Junáku (český skaut) - Malenovice



O Vánocích herečky Andreji Růžičkové v Mahangu
o https://www.super.cz/472878-opravdu-vyjimecne-vanoce-misto-klidu-apohody-cekala-na-ruzickovou-drina-spina-a-odrikani.html
o http://ordinace.nova.cz/clanek/novinky/pribeh-z-tanzanie-andreakerestesova-ruzickova-v-africe-nemate-nic-krome-casu.html



Karvinsko havířovský deník – před Vánoční misí
http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/vanoce-proziji-uprostred-muslimskevesnice-20161231.html
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Tržby z prodej
(eshop,
výstavy,…)

233 720,00
Kč

190 954,00 Kč
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Režie celkem
Zboží, materiál,
služby
Zaměstnanci
(mzda, poj.)
Ostatní režijní
výdaje

Dary (individ. a
firemních
dárců)

Celkem:

855 578,90
Kč

1 036 612,19
Kč

84

1 089 298,90
Kč

1 227 566,19
Kč

100

289 427,36 Kč

359 181,58 Kč

57 881,28

28 985,07

2

184 596,72

234 265,00

20

46 949,36

95 931,51

8

Dary poslané do
Tanzánie

559 025,08 Kč

836 617,91 Kč

70

Celkem:

848 452,44 Kč

1 195 799,49 Kč

100

V roce 2016 narostly celkové příjmy organizace o cca 138 000 Kč, přičemž
celkové dary vzrostly o cca 181 000 Kč, avšak příjem z podnikatelské činnosti
klesl přibližně o 43 000 Kč.
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Struktura příjmů 2016
(celkem 1 227 566,19 Kč)
Kč190 954,00 ; 16%

Kč1 036 612,19 ; 84%

Tržby z prodej (eshop, výstavy,…)

Dary (idividuálních a firemních dárců)

Struktura výdajů 2016
(celkem 1 195 799,49Kč)
28 985,07 ;
2%
234 265,00 ;
20%
836 617,91 Kč;
70%

95 931,51 ;
8%

Zboží, materiál, služby

Zaměstnanci (mzda, poj.)

Ostatní režijní výdaje

Dary poslané do Tanzánie
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ID

104

543 200,00

114

741 900,00

ID DMS, Daruj správně

x

3 000,00

x

9 800,00

FD školy

8

91 300,00

9

97 500,00

FD (NNO, nadace)

3

111 400,00

3

43 200,00

FD firmy

6

106 700,00

10

144 200,00

121

855 600,00

136

1 036 600,00

ID (individ.dárci)

104

546 200,00

114

751 700,00

FD (firem.dárci)

17

309 400,00

22

284 900,00

121

855 600,00

136

1 036 600,00

celkem

celkem

Finanční přínos dárců (ID, FD) 2016
284 900,00 ;
27%

751 700,00 ;
73%

ID (individ.dárci)

FD (firem.dárci)
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106 700,00 ;
12%

Struktura dárců 2015 (podrobná)

111 400,00 ;
13%

91 300,00 ; 11%

543 200,00 ;
64%

3 000,00 ; 0%

ID

ID DMS, Daruj spravně

144 200,00 ;
14%

FD školy

FD (NNO, nadace)

FD firmy

Struktura dárců 2016 (podrobná)

43 200,00 ; 4%

97 500,00 ; 9%
9 800,00 ; 1%

ID

ID DMS, Daruj spravně

741 900,00 ;
72%

FD školy

FD (NNO, nadace)

FD firmy

V roce 2016 oproti roku 2015 narostly celkové dary o cca 181 000 Kč Výrazný
vzestup je patrný především u Individuálních dárců, kde činí téměř 200 000,
přičemž počet individuálních dárců vzrostl pouze o 10 osob. Patrný je také
nárůst finančního příspěvku firemních dárců-firem (FD firmy), který činil téměř
40 000 Kč, přičemž počet těchto dárců vzrostl o 4 subjekty. Mírný vzestup je
zaznamenán také u firemních dárců - školy (FD školy). Pokles naopak
zaznamenán u firemních dárců – neziskovky (FD NNO), a to o 68 000 Kč.
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1. Nastěhovaní osiřelých dívek v Mahangu do dokončené budovy

ubytovny pro dívky v rámci Centra pro sirotky.
2. Přijetí nových sirotků do Centra
3. Posílení zaměstnaneckých kapacit v Centru pro sirotky, což umožní

rovněž příjem sirotků předškolního věku
4. Podat žádost o příspěvek na stahovaní a uskladnění vody ze střech

Centra na Americkou ambasádu v Tanzanii, která přislíbila v minulosti
v tomto směru pomoc.

1. Pokračovat ve vybraných benefičních akcích, zjm. Zahradní slavnost a

Běhej na vsi

2. Ve spolupráci s herečkou Andreou Růžičkovou uspořádat výstavy

fotografií z Mahanga v několika městech České republiky
3. Ve spolupráci s herečkou Andreou Růžičkovou připravit charitativní
kalendář pro rok 2018.
4. Implementovat pro komunikační a organizační potřeby Bez mámy
Office systém Share point
5. Vytvořit projekty obdobný projektu Škola škole, do kterého by se mohli
zapojit i mimoškolní subjekty, individuální dárci či firmy.
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