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Úvodní slovo

Milí přátelé,
rok 2011 byl z pohledu dalšího rozvoje projektů občanského sdružení Bez mámy klíčový.
Rozvíjeli jsme činnost na obou kontinentech, avšak bezesporu největším úspěchem tohoto roku
bylo zahájení a další realizace výstavby našeho největšího projektu, tj. velkého sirotčího
centra v Mahangu. Opravdu velice rád konstatuji, že na konci roku 2011 stojí v Mahangu
první velký sirotčinec, který mohl být postaven z finančních příspěvků českých a slovenských
dárců. Tento první sirotčinec bude sloužit jako domov pro 40 chlapců. Abychom mohli zahájit
jeho provoz, stojí před námi v roce 2012 úkol postavit servisní budovu, ve které bude jídelna,
kuchyň a sklad. Po dostavbě této budovy může být provoz sirotčince zahájen. Do té doby
zůstanou nejmenší sirotci v malém sirotčinci a na dalších misijních stanicích pod správou
našeho partnera, kongregace řeholních sester.
Zároveň s výstavbou sirotčince v Africe jsme dále rozvíjeli činnost také zde v České republice
a na Slovensku. A nebyli jsme na to sami, protože se k nám připojili další dobrovolníci, kteří
pomohli uspořádat koncerty, divadla, prodejní výstavy podobné akce. Výsledkem společných
snah jsou mimo jiné nově oslovení adoptivní rodiče, kteří se rozhodli finančně podporovat
konkrétní tanzanské sirotky.
V průběhu roku se také podařilo uspořádat tři humanitární mise, kterých se pokaždé účastnili
dobrovolníci z řad nečlenů sdružení. Zejména letní mise byla organizačně velmi náročná
s ohledem na velké množství dobrovolníků, kteří se k nám připojili. Pevně věřím, že se díky
nim podařilo udělat přímo na místě kus dobré práce. Jako nejvíce potřebné se zejména jeví, a
to i do budoucna, zapojení lékařů, zdravotních sester a učitelů.
V následujícím roce na nás, kromě samozřejmého pokračování ve výstavbě sirotčince, čeká
celá řada dalších úkolů, nalezení nových zdrojů financování, zefektivnění organizace a
komunikace „s Afrikou“, přednášková a další činnost. U toho všeho se neobejdeme bez Vaší
pomoci.
Všem, kteří se jakkoliv v roce 2011 na činnosti občanského sdružení podíleli, srdečně děkuji a
to nejen jménem svým a všech mých kolegů, ale zejména jménem všech, pro které tohle
děláme a díky kterým má smysl, v našem společném úsilí, pokračovat dál.
Děkuji.
Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
předseda

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

Africký partner

Sisters of Our Lady Queen of the Apostles of Mbeya
Kongregace řeholních sester
Diocese of Mbeya
P.O.Box 1093
TANZANIA
Kontakt:
Matka představená: Immaculate Basil Mirambo
Telefon: +255755894098
Email: mirambo1960@yahoo.com
Slovenský partner

MAHANGO, o.z.
Palúčanská 613/67
031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia
Business identification number: 422 165 75
Kontakt:
Lubomír Čech
Telefon: +421 907 522 073
Email: mahango@mahango.sk

Cíle a dosažené úspěchy 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 uplynulých letech
V Mahangu se za dobu existence organizace podařilo
vybudovat misijní dům, který slouží jako zázemí pro
místní kongregaci katolických řeholních sester „Sisters of
Our Lady Queen of the Apostles“, jejichž hlavní náplní
práce v Mahangu je péče o sirotky. Vedle misijního
domu jsme postavili budovu, která dočasně slouží jako
malý sirotčinec pro osm dětí a dispenzář (výdejna léků),
který je pravidelně zásobován.
Za účelem zajištění potřebného vzdělání jsme postavili
mateřskou školku, do které mají sirotci vstup samozřejmě
zdarma a ve věku od 3 do 6 let se zde učí psaní, čtení a
počítání. Starší děti posíláme na základní a střední školy.
Za účelem finanční pomoci těmto dětem jsme zahájili
projekt „Adopce sirotků“.
Křesťané jsou ve vesnici menšinou, ale jejich vzájemná
pomoc, přístup k práci a k lidem je jiskrou naděje pro
změnu společnosti, ve které je běžné, že na poli pracuje
pouze žena. Pomohli jsme proto skupince křesťanů
s výstavbou kostela, který se stane důstojným místem pro
slavení mše svaté a skutečným centrem jejich duchovního
života.

Stojí za námi celá řad dalších aktivit také zde v České republice, přednášky, koncerty,
výstavy, rozhlasové a televizní vystoupení. V ČR a na Slovensku spolupracujeme s řadou
dobrovolníků, z nichž někteří jezdí s námi na humanitární mise přímo do Afriky.

Organizační struktura

Členská schůze
Členové sdružení, v současné době 6 členů

Vedení sdružení
Tomáš Gongol

Michaela Gongolová

Předseda (statutární orgán)
Tomáš Gongol

Na projektech úzce spolupracují
• Ondřej Horecký
• Eliška Nováková
• Kateřina Znamenáčková

Michal Soták

Hlavní projekty
Centrum pro sirotky v Mahangu

Jedním z hlavních současných projektů je výstava Centra pro sirotky v Mahangu. Jde o dvě
ubytovny (pro 40 chlapců a 40 dívek) a přilehlou servisní budovu (jídelna, kuchyň, sklad).

Náklady na výstavbu jedné budovy sirotčince cca: 1,120,000 Kč.
Náklady na servisní budovu činí cca:
Celkem na výstavbu všech 3 budov:

370 000 Kč.
2,610,000 Kč

Adopce sirotků

V rámci projektu Adopce sirotků je možné přispívat penězi konkrétnímu sirotkovi a
podporovat ho v jeho vývoji. Děti pochází buď z rodin, kde je jen jeden rodič, který si
nemůže dovolit potomka na studiích podporovat anebo se jedná o úplné sirotky, kteří si
rovněž nemohou studium dovolit a navíc jsou zcela bez materiálního zabezpečení. Než se
rozhodneme někoho sponzorovat, navštívíme jeho rodinu, pokud nějakou má, zjistíme
podmínky, v jakých žije, jeho názory a motivaci ke studiu.

Škola škole

V tomto projektu zapojujeme školáky v České republice do programu, kde oni sami získávají
peníze na pomoc partnerské škole v Tanzanii a naplánují si a zrealizují svůj vlastní projekt
pomoci africkým dětem.
Jedna škola v ČR má vždy za partnerskou školu jednu školu na tanzanském venkově. Žáci a
učitelé u nás se pak v průběhu roku snaží různými prostředky získat co nejvíce peněz pro svou
školu v Tanzanii.

Podpora křesťanské komunity

V Mahangu žije pouze malá křesťanská komunita čítající několik desítek lidí. V porovnání s
muslimy je to zanedbatelná část. Společně však vedle sebe obě tato náboženství žijí v míru a
vzájemně si pomáhají. Měli jsme možnost se seznámit s lidmi obou vyznání a našli jsme vždy
úsměv a otevřené srdce. Křesťanskou minoritu jsme se rozhodli podpořit proto, že nám svým
přístupem k práci, zejména mužským podílem na práci na poli a vzájemnou pomocí ukázali,
jakým směrem by se celá oblast zřejmě měla ubírat, aby se zde zlepšily životní podmínky.
Pomohli jsme proto katolickým křesťanům s vybudováním kostelíku, přestavbou původního
hangáru, ve kterém slavili mši svatou. Po přestavbě kostelík splňuje podmínky pro
vysluhování svátostí, včetně eucharistie a stal se skutečně centrem křesťanského života v
obci.
Pozn.: Na finanční podporu tohoto projektu jsou používány soukromé finanční dary
dobrovolníků, oddělené od financí určených pro sirotky a jejich zázemí. Tyto dary poskytly
zejména farnosti na Severní Moravě.

Aktivity v roce 2011 (Tanzánie)
Výstavba centra pro sirotky 2011

V březnu 2011 jsme zahájili výstavbu Centra pro sirotky. Začalo se základy na výstavbu obou
velkých budov sirotčinců. V červnu stály obvodové zdi a v červenci byla stavba pod střechou.
Na konci roku byla hrubá stavba včetně dveří a oken dokončená.

Michal u základových pásu (duben)

Základy pro stavbu sirotčince (květen)

Stavba obvodových zdí (červen)

Stavba pod střechou (červenec)

Stavba včetně oken a dveří (listopad)

Stav na přelomu roku 2011 a 2012

Adopce sirotků 2011

V roce 2011 jsme dále rozvíjeli projekt „Adopce sirotků“. Pod naše křídla jsme přijali nové
děti, které ztratily své rodiče, a nalezli jsme pro ně sponzory v České republice. Celkem bylo
v roce 2011 přijato k „adopci“ 20 nových dětí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Neema Shialwela
Martha Lugende
Faraja Gaspar Omary
Eleuteri Lugende
Hassani Juma
Husseni Juma
Michael Thobias
Emmanuel Petro
Christina James Rammh
Rozina Julias
Evaristo M. Chengula
Joyce Jafeth Masangula
Loveness Victory
Christina Andrea Mgelyama
Salesia Laulent Malekela
Sekela Obedy Mwakibete
Lameck Boniface
Gwakisa Mwandembwe
Stephen Ferdinand Mboya
Chrinton C. Richard

Celkem k datu 31.12.2011 podporujeme 32 dětí.
V průměru činí náklady na dítě umístěné na střední škole 7500 Kč/rok a na dítě docházející na
základní školu 5000 Kč/rok. Náklady zahrnují zejména jídlo, ošacení, zdravotní péči, školní
pomůcky, příp. školné, osobní hygienu.

Škola škole 2011

Do projektu škola škole se v roce 2011 zapojily následující školy s těmito cíly:
ZŠ Uherský Brod I – 6 370,- Kč, partner. škola Simike, žáci si odhlasovali pořídit nové lavice.
Celkem jsme jich nechali vyrobit osm.

ZŠ Dubňany – 15 380,- Kč, partner. škola Galula, děti si vybrali opravu třídy. Nechali jsme
opravit podlahu a omítky (včetně malování) v jedné třídě a také se pořídili okenice a nové
dveře.

MŠ Sluníčko Ratíškovice - 4 000,- Kč, partner. školka v Mahangu. Výběr použití peněz až na
místě dle potřeby. Rozhodli jsme se pro nutnou opravu podlahy v ředitelně školky a na
verandě a koupi rohoží.

ZŠ Mutěnice - 9 610,- Kč, partner. škola Ilasilo, děti si vybrali pomoc při dokončení nových
tříd (dle potřeby střecha, zdi nebo podlaha). Po příjezdu na místo jsme se rozhodli pro
zhotovení podlahy a omítek zdí.

ZŠ Ratíškovice - 21 284,- Kč, partner. škola Kisa, nejnutnější práce dle stavu školy

Humanitární mise 2011

Aktivity v České republice a na Slovensku 2011
Přednášky, rozhovory

Pomocí přednášek a rozhovorů se snažíme přiblížit činnost našeho sdružení širší veřejnosti.
Osobní prezentaci pokládáme za velmi důležitou. Ani informamace na našich internetových
stránkách ani letáčky nemohou nahradit osobní sprostředkování zážitků z Afriky a našich
snah pomoci místním obyvatelům. V uplynulém roce se nám podařilo, kromě několika
komorních prezentací, uspořádat tyto přednášky a také poskytnout jeden televizní rozhovor.






Televizní debata na TV Polar
Přednáška v Domě pokojného stáří ve Frýdku
Přednáška pro farnost Dobratice
Přednáška na Skautském semináři na Hukvaldech
Přednáška pro obec Nošovice

Koncerty, divadelní představení

Nedílnou součástí našich mimoafrických aktivit jsou různé kulturní akce, jejichž výtěžek je
věnován na podporu činnosti našeho sdružení. Za jejich uspořádání vděčíme našim
dobrovolníkům či jiným iniciativním lidem dobré vůle. některé z níže uvedených akcí byly na
naší podporu uspořádány již po několikáte.
 Benefiční koncert na podporu sirotků v Africe – Pěvecký sbor Gaudeamus Brno,
pořádaný Janou z Brna
 IX. Mezinárodní festival “Na vodě” - pořádaný Občanským sdružením S úsměvem
 Benefiční koncert v Sokolíku – pořádaný studenty Gymnázia Petra Bezruče FrýdekMístek
 Divadelní představení: Zápas v divadelní improvizaci – pořádáné Doberským
kulturním spolkem
 Benefiční koncert v Šumicích – Šumická schola

Spolupráce s golfovými kluby

Díky spolupráce s níže jmenovanými golfovými kluby a společnostmi se podařilo v roce 2011
získat finační prostředky na podporu projektů o.s. Bez mámy. V sezóně bylo pořádano
několik vložených soutěží a golfoví hráči přispívali na stavbu sirotčího centra.
 Royal Golf Club Mariánské Lázně
 Liberecký Golfový Klub Ypsilonka
 Golfovém turnaj na Konopišti – spol. Chloeproduction
 GRUND Resort Mladé Buky

Nový projekt: Umísti “kávomat pro Afriku”

Nový projekt spočívá v umístění kávomatu firmy Dallmayr
v provozovnách firem, v obchodech, na středních či vysokokých
školách, na úřadech a dalších institucích. Instituce, které se rozhodnou
ve svých prostorách úmístit tento kávomat, se tak stanou
podporovateli projektů o.s. Bez mámy.
Tržby z prodeje kávy jsou primárně určeny pro účely budování
a správy sirotčího centra Mahango.

Založení Mahango, o.z.

V roce 2011 bylo na Slovensku založeno sdružení
Mahango, o.z. Hlavní náplní tohoto sdružení je podpora
výstavby sirotčího centra v Mahangu, a to zejména
formou poskytnutí financí. Svou snahu pomoci
uskutečňuje výhradně přes Občanské sdružení Bez
mámy.
Hlavním aktuálním projektem Mahango, o.z. je propagace prodeje lukrativního pozemku
v blízkosti Liptovského Mikuláše. Celý výnos z prodeje bude věnován na dostavbu sirotčího
centra a jeho následný provoz. Pokud se vše uskuteční podle plánu, může částka činit několik
milionů českých korun. Více o Mahangu, o.z. najdete na www.mahango.sk.

Grafické znázornění aktuálního projektu sdružení Mahango, o.z.:

Mahango Tanzania - project výstavby
sirotčího centra v malé vesničce Mahango
v Tanzánii, Afrika

Mahango Slovakia - project výstavby
sirotčího centra v malé vesničce Mahango
v Tanzánii, Afrika

Finanční zpráva 2011

zůstatek k 31.12.2010

241775,54

Kč

celkové příjmy za rok 2011
celkové výdaje za rok 2011
rozdíl příjmu a výdajů 2011
zůstatek k 31.12.2011

964809,43
961416,57
3392,86
245168,40

Kč
Kč
Kč
Kč

struktura příjmu 2011
dárci ČR
dárci SK

629602,53
335206,90

Kč
Kč

struktura výdajů 2011
Na stavbu sirotčince
765729,43
Na adopci sirotků
147902,00
 počet dětí k adopci 2011
 počet adoptovaných dětí k 31.12.11
 počet adoptovních rodičů k 31.12.11

Kč
Kč
33
32
25

Na projekt Škola škole
Na podporu křesťanské komunity

Kč
Kč

49000,00
2178,00

Úkoly na rok 2012
Založení dceřiné neziskové organizace v Tanzánii

S rostoucími projekty rostou také nároky na organizační zabezpečení projektů přímo v Africe.
Rozhodli jsme se proto již na konci roku 2011 učinit první kroky za účelem založení
neziskové nevládní organizace na území Tanzánie, skrze kterou bychom mohli naše projekty
realizovat. Kontaktní osobou a pověřeným pracovníkem je Christopher Zachariu, se kterým se
dlouhodobě zná Ondřej Horecký. Po založení nového subjektu, který ponese název
anglického překladu našeho sdružení, tedy Without Mother Organization, začneme také
finanční pomoc posílat přes tuto organizaci. Bezpečné a transparentní nakládání s finančními
prostředky bude zajištěno současnou nutnou přítomnosti našeho zaměstnance a jedné řeholní
sestry při výběru peněz z bankovního účtu a následné kontroly účetnictví.
Výstavba servisní budovy v Centru pro sirotky v Mahangu

První budova sirotčince, která bude sloužit jako ubytovna pro chlapce, je před finálním
dokončením. Nyní je potřeba postavit přilehlou servisní budovu, která obsahuje jídelnu,
kuchyň a sklad. Jakmile bude tato budova postavena, nic nebrání tomu, aby se do sirotčince
začaly stěhovat první děti.

Přepokládaná cena stavby servisní budovy činí 29,438,000 Tsh, tj. cca 368 000 Kč

Náklady na servisní budovu
(jídelna, kuchyně, sklad)
počet

Popis

položka Částka v Tsh
2 000 000

Mobilization,scoffolding and trench excavation
Bricks

PCs

10000

150

1 500 000

Timber for trives 2X6x12 and 2X4X12

PCs

308

7 000

2 156 000

Iron sheet

Bandles

4 365 000

1 500 000

Cement

Bags

200

18 000

3 600 000

Sand

Trips

15

80 000

1 200 000

Lime

Bags

50

7 000

350 000

Stone

Trips

15

80 000

1 800 000

Iron Bars

Item

Paints

Emmulsion paint
Gross Paint

Veranda Polls

400 000
160 ltrs

33 000

264 000

24ltrs

24 000

144 000

8

23 000

184 000

PCs

920 000

Ceiling, Timber,Nails
Ceiling Board

Pic

Plumbing and draimage system

G Pipes,PVC Pipes

Electrical

80

14 000

1 120 000
2 500 000
100 000

Contingency

1 500 000

Labor charge

8 200 000

Grand Total

29 438 000

CELKEM

368 000 Kč

Termín realizace: srpen 2012 (záleží na finančních možnostech)
Nové webové stránky bezmamy.cz

Současné webové stránky sdružení již neodpovídají rozsahu činnosti a potřebám prezentace,
je tedy nutné přestoupit k jejich celkovému přepracování jak co do obsahu stránek, tak co do
vzhledu.
Termín realizace: červen 2012

Založení e-shopu pro účely získání finančních prostředků

Zahájení prodeje obrazů Tingatinga a dalších předmětů prostřednictvím
internetového obchodu umístěného na doméně darekzafriky.cz
Termín: duben 2012

Nalezení míst pro umístění kávomatů

Zahájení projektu “Dobrou kávu si můžeme vychutnat ještě lépe”.
Nalezením místa pro umístěním kávomatu firmy Dallmayr bude možnost
pomoci při realizaci projektů. Tržby z prodeje kávy budou primárně
určeny pro účely budování a správy Centra pro sirotky Mahango.
Termín: V průběhu celého roku 2012

