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První polovina roku 2017 se nesla na vlně spolupráce s herečkou Andreou
Růžičkovou (Kerestešovou) a hudebníkem Mikolášem Růžičkou, kteří po
absolvované vánoční misi 2016, uspořádali výstavu Andreiných fotografií
doprovázenou hudebními vystoupeními Mikolášovy skupiny Piano a přilákali tak
k Bez mámy pozornost médií. Andrea a Mikoláš se rovněž stali patrony
organizace Bez mámy.
Rovněž se zdařila implementace systému Office Sharepoint pro zlepšení
komunikačních a organizačních potřeb Bez mámy. Ve fundraisingových
projektech jsme začali využívat darovací portál Darujme.cz a možná právě
díky tomu se základna našich individuálních dárců zvětšila o 50 dárců.
S narůstajícím počtem úkonů na české straně a narůstajícím objemem projektů
na tanzanské straně došlo i k rozšíření pracovní základny. V České republice
přibyla administrativní pomoc na Dohodu o provedení práce a v Tanzanii na
celý úvazek vychovatelka pro dívky a nejmenší děti v Centru pro sirotky.
Velkým úspěchem loňského roku bylo přestěhování dívek z jejich provizorního
ubytování při misijní stanici do jejich nové ubytovny v rámci Centra pro sirotky.
Za zmínku také stojí vzrůstající zájem o podporu tanzanských venkovských škol,
který je, oproti loňskému roku, vyjádřen padesátitisícovým vzestupem
celkového daru tamním školám (z cca 97000 na 147000 Kč). Do Tanzanie se
nám poprvé v historii podařilo poslat dobrovolníka na delší pracovní pobyt –
konkrétně na 10 měsíců. Tohoto úkolu se zhostila divadelní herečka,
moderátorka a učitelka maďarštiny Marie Hodinářová z Prahy, která se podílela
na optimalizaci provozu Centra pro sirotky a zaznamenávala také reálné
náklady tohoto provozu.
Poděkování patří všem našim podporovatelům a dárcům, neboť právě díky
nim vzrostly dary v roce 2017 o 218 000 Kč oproti roku 2016 a o téměř 400 000
oproti roku 2015.
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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 2017 zajistilo realizaci
pomoci tanzanským školám 8 českých škol, 1 individuální dárce a jedna
nadace celkovou částkou 147 995,29 Kč.
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V roce 2017 se investovalo celkem na 8 školách. Opravovaly se třídy, zasklívala
okna, prováděly se přípravné práce na zastřešení, nakupovaly se lavice a
tanky na vodu.


V Mahangu pokročily práce na budově MŠ. V roce 2017 se darované
peníze použily na výrobu oken a dveří a jejich zapravení do jedné z
učeben - MŠ Sluníčko Ratíškovice, ZŠ Újezdec a jeden individuální dárce



Na ZŠ Simike se díky daru podařily udělat opravné práce v jedné
učebně. Třída tak má novou podlahu, omítky a vymalování a podařilo se
dozdít i příčku mezi dvěma třídami, takže se děti nyní navzájem neruší.
A jelikož nějaké peníze ještě zůstaly, můžou pokračovat i v opravě
sousední třídy - ZŠ Uherský Brod



Na SŠ Jakaya byla letos darovaná částka použita na pořízení
velkokapacitního tanku na vodu, který poskytne rezervní zásobu při jejím
nedostatku. - ZŠ Fulnek a Nadace Penta
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Dar pro ZŠ Ilenge byl použit na nákup materiálu určeného na zastřešení
nově postavené budovy - ZŠ Dobratice, ZŠ Havířov a jeden individuální
dárce



Na ZŠ Kisa peníze z darů putují na výrobu chybějících oken a dveří - ZŠ
Ratíškovice



ZŠ Galula dokázala díky daru nádherně opravit jednu třídu - udělala se
nová podlaha, omítky, vymalovalo se a pořídily se nová okna a dveře. A
protože nějaké peníze ještě zbyly, škola se hned pustila do oprav v další
třídě. - ZŠ Dubňany
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SŠ Utengule, kterou darem podpořila Nadace Penta pořídila studentům
nové lavice a židle. - Nadace Penta



A pro ZŠ Majombo se pořídily také nové lavice a židle. - Nadace Penta

V našich partnerských školách jsme také drobným dárkem odměnili tři
nejlepší žáky z každé třídy.
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V roce 2017 bylo celkem podporováno 52 dětí. V porovnání s rokem 2016
celkový počet podporovaných dětí opět mírně narostl.
V Centru pro sirotky přibylo 7 dětí (Edgar, Joseph, Francis, Anna, Simon,
Ebeneza, Musa). Dva chlapci se v roce 2017 již neúčastnili podpory v Centru:
Wilson se vrátil k příbuzným, Benedikto začal farmařit.
Mimo centrum se připojili do projektu podpory vzdělání Swauma, Edna, Festo a
Karim. Podpora byla ukončena u Neemy (která dokončila formaci a stala se
řeholní sestrou), Amisy (která nenastoupila na střední školu) a Janeth (která
našla jiné podporovatele).

V roce 2017 ukončil ZŠ pouze jeden náš svěřenec Fadhil a byl mu umožněn
postup na SŠ. Dva z našich sirotků také ukončili SŠ, oba bohužel neúspěšně.
Tato situace není v Tanzanii neobvyklým úkazem, absolvovat školu se
zkouškami pouze v anglickém jazyce je skutečným oříškem obzvláště pro žáky
na venkovských školách, kde si nenesou dobré základy ze základních škol a na
střední škole již skluz nedoženou. Jak Donaldia z Centra pro sirotky, tak Vincent
žijící mimo Centrum jsou oba velmi chytří studenti. Navzdory jejich neúspěchu
se nám podaří jim zajistit minimálně navazující praktické vzdělání.
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Nejstěžejnější událostí roku 2017 bylo přestěhování dívek z provizorního bydlení
u misijní stanice do, k obyvatelnosti, dokončené ubytovny pro dívky v rámci
Centra pro sirotky. Spolu s dokončením těchto prostor mohla být započata
spolupráce s kojeneckým ústavem pro sirotky v Igogwe. V květnu 2017 se
odtamtud přistěhovalo 6 dětí předškolního věku.
UDÁLOSTI ROKU 2017 V CENTRU V BODECH













Dokončení ubytovny pro dívky k pohodlné obyvatelnosti
o Dokončení sociálních zařízení, podlah a vybavení pokojů
o nákup a instalace menšího rezervoáru na vodu (3000 l), jak na
dešťovou, tak kohoutkovou vodu (rezerva pro období, kdy
vodovod neteče)
Přestěhování 5 dívek z původního bydlení na misijní stanici
Přijetí nové pracovní síly – vychovatelky (matrony)
Přijetí nové pracovní síly – 2. kuchařky na 1 rok
Přijetí 6 nových dětí předškolního věku
Celkem 27 dětí v Centru
Sklizeň zeleninové zahrady u Centra, sklizeň rýže - 10 pytlů, doplňková
sklizeň kukuřice a kasavy
Postavení malého chlívku a rybníčku pro kachny
Výsadba dalších stromů v zahradě
Elektrifikace celého Centra
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Vybudování trezoru na bezpečné uložení částky, kterou přivážíme, do
doby, než bude použita. Výroba drobných plůtků pro drůbež.
Nákup motorky do Centra pro dovážení obědů do školy, usnadnění
cesty k ošetření, dovoz malých dětí do školky/školy.

Vybudování chodníčku mezi ubytovnami a jídelnou pro období dešťů.

Tato mise byla již tradičně zaměřená na realizaci projektu Škola škole a
tradičně se jí ujala dobrovolnice Eliška Nováková, tentokrát s posilou
koordinátorky projektů Michaelou Gongolovou. Výsledky této mise viz kapitola
LEPŠÍ PODMÍNKY VE TŘÍDÁCH PRO 400 DĚTÍ A PITNÁ VODA PRO CELOU JEDNU
ŠKOLU.
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Zjišťování všech faktických výdajů Centra pro sirotky, rozpočítání na
osobu za určitý čas. Porovnání s náklady teoretickými, vytvořenými na
základě pravidelných reportů. Až na několik málo výjimek nebyly zjištěny
velké odchylky. Výjimky se týkaly hlavně cen základních surovin rýže a
kukuřice, které jsou výrazně ovlivňovány tím, ve kterém období roku je
nakupujeme. Více viz organizační změny ve správě projektů v TZ.
Pomoc při práci s nejmenšími dětmi v centru (zábava pro děti, praní,
koupání apod.).
Procvičování angličtiny s žáky i studenty - konverzace, gramatika.
Asistence na realizacích projektů v průběhu roku. Například pomoc
dětem mimo Centrum.

Letošní sestava Bez mámy týmu Tomáš a Michaela Gongolovi, Michal Soták a
Gabriela Gongolová. Skupina přiletěla v polovině prosince a připojila se
k dobrovolnici Marii Hodinářové, která v Mahangu působila již od srpna.
HLAVNÍ ÚKOLY MISE:
-

Zahájit realizaci projektu Voda pro život
o Hlavním cílem je vybudování velkokapacitní nádrže na dešťovou
vodu a vybudování okapového systému k jedné z budov Centra
pro sirotky, konkrétně k ubytovně pro dívky.
o Napojení okapů na nádrž by mělo v průběhu období dešťů
zajišťovat dostatečný zdroj kvalitní pitné vody, po období dešťů
dočasný zdroj užitkové vody.
o Původní plán postavit nádrž o 70 m3 s odhadní cenou 295 000 Kč
byl přehodnocen na základě aktuálních kalkulací místních
odborníků.
o Výsledná stavba bude mít objem 49 m3, její zahájení je plánováno
na únor 2018, celková cena projektu je 200 000 Kč.
o V době naší mise byla vybrána firma s několikaletou zkušeností,
pracující pod hlavičkou místní technické univerzity a byla s ní
sepsána smlouva i harmonogram prací.
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-

-

Započít organizační změny ve správě projektů v TZ
o Bylo rozhodnuto o odděleném financování Centra pro sirotky
v Mahangu. Došlo k rozdělení pravomocí mezi našimi dvěma
tanzanskými partnery. Organizace Without Mother Org. dostala na
starost management projektů Škola škole a péči o sirotky mimo
Centrum pro sirotky a Kongregace řeholních sester management
celého Centra pro sirotky. Tato organizační změna byla
podchycena v trojstranné smlouvě.
Údržba Centra pro sirotky, vybavení pokojů, organizéry ve skladu
o Klasické práce spojené s údržbou a rozvojem Centra, každoroční
vylepšení a zefektivnění procesů, které přinesou obyvatelům snazší
orientaci i celkový provoz.
o Nákup vrtačky k sestavování nových postelí pro děti, proškolení
vychovatele.

-

Realizace projektů adopce sirotků (pravidelná pomoc + noví sirotci)
o Nákup školních uniforem a bot, sešitů a jiných školních pomůcek,
hygienických balíčků, potravin na přilepšenou.
o Rozdání balíčků sirotkům žijícím mimo Centrum pro sirotky.

-

Jako bonus jsme uvařili slavnostní polévku, kterou děti nazývají evropská
a mají ji moc rády
11

12

V roce 2017 se v České republice, do shromažďování příspěvků na rok 2018,
celkem zapojilo 6 základních škol, 2 gymnázia, 1 mateřská škola a 1 individuální
dárkyně. Vybraná částka byla opět rekordní – 167 643 Kč – o téměř 20 000 Kč
více než bylo vybráno v roce 2016.

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.
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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.
Finanční přínos DMS za rok 2017 činil pro Bez mámy 9061 Kč.
Oproti roku 2016 je to cca o 3200 Kč více, oproti roku 2015 o 4200 Kč více.

Členové Bez mámy slavili narozeniny a od přátel
dostali rezervoár na vodu pro sirotky do Mahanga.
Za dar 22 000 Kč se nám jej podaří koupit se vším
všudy.
Již 2. ročník dobratického benefičního běhu na 5 a
10 km a kratšími tratěmi pro děti se uskutečnil
16.9.2017. Závodilo se ve všech věkových
kategoriích a celkem se během akce podařilo
vybrat 8 500 Kč.
ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Fulnek uspořádala koncert,
na kterém yvstoupily děti ze sborů Luscinia a
Slavíček. Pro sirotka Bedona z Centra v Mahangu
se vybralo 5 000 Kč, pro partnerskou SŠ Jakaya
Mswiswi pak 8 000 Kč.
Koncert proběhl na podporu sirotků. Konal se
v prosinci ve spolupráci spolku Animato, farnosti
Štítná nad Vláří a skupiny Adorare. Výtěžek akce
přinesl krásných 17 800 Kč.
Proběhly ve školách zařazených do projektu Škola
škole, aby mohli žáci podpořit svým výtěžkem své
partnerské školy v Tanzanii. Za jejich aktivitu i za
péčí pedagogů jim patří velké díky!
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V roce 2017 bylo přes e-shop www.tingatinga.cz učiněno 82 objednávek,
celková tržba činila



Colours of Ostrava









Stánek na veletrhu neziskovek – NGO market - Praha
Misijní jarmark ve farnosti Domaslavice
Stánek v obci Dobratice – Den Dobratic
Stánek na koncertě ve Štítné nad Vláří
Stánek na konferenci MyFace Boskovice
Jarmark Gymnázia PORG Praha
Stánek v Komunitním Centru Matky Terezy na Jižním městě v Praze
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Vystavované fotografie nafotila česká herečka Andrea Růžičková
(Kerestešová), která se s námi vydala na vánoční misi v roce 2016. Fotografie
byly pořízeny v Centru pro sirotky v Mahangu a blízkém okolí. Krásnou
atmosféru vernisáží dotvořila kapela Piano s muzikanty Mikolášem a Štěpánem
Růžičkovými.





Výstava v Clubu Dock – Ostrava
Výstava v kavárně Až na půdu - Písek
Výstava v Mezzanine Café - Brno
Výstava v kavárně a galerii Art-n-Caffee – Praha








Výstava v kavárně a galerii Art-n-Caffee – Praha
Výstava v Restauraci Ktrio Ostrava
Výstava v Etno Restaurace – Frýdek-Místek
Výstava v restauraci Malý mnich kafé v Mníšku pod Brdy
Výstava v zábavním dětském parku JOJO v Ostravě
Výstava v barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy

Kampaň Voda pro život #WATER4LIFE jsme spustili na podporu financování
výstavby rezervoáru na dešťovou vodu v Centru pro sirotky. Pro tento projekt
jsme využili nově darovacího portálu Darujme. Během roku 2017 se nám
podařilo vybrat 50% z částky.



Divoké husy – grantový program zdvojnásobující výtěžky benefičních
akcí. V žádosti o začlenění naší benefiční akce Běhej na vsi jsme pro rok
2017 neuspěli.
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Partnerské školy zapojené do projektu Škola škole (7 škol – severní i jižní
Morava)
Diecézní centrum pro mládež Ostravsko - opavské diecéze - Stará ves
nad Ondřejnicí – kurzy pro animátory

O Vánocích herečky Andrey Růžičkové v Mahangu
o Expres CZ
https://www.expres.cz/andrea-kerestesova-tanzanie-dgc/celebrity.aspx?c=A170102_134524_dx-celebrity_ren

o Super CZ
https://www.super.cz/480173-divaci-ji-znaji-jako-karieristku-skutecnost-je-opacna-hvezdaordinace-si-prozila-drsne-chvile.html?source=FBS

o Ordinace v růžové zahradě
http://ordinace.nova.cz/clanek/novinky/pribeh-z-tanzanie-andrea-kerestesova-ruzickova-vafrice-nemate-nic-krome-casu.html

o ČT- Dobré ráno
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobrerano/417236100071034/video/533902

o ČT – Všechnopárty
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10090925908vsechnoparty/217522161600016/obsah/540583-andrea-kerestesova

o Aktuálně.cz
https://magazin.aktualne.cz/foto/hvezda-serialu-vypravej-fotila-deti-v-africkem-sirotcincine/r~6f6b03cc4b0311e78f16002590604f2e/?redirected=1519807407

o Show Jana Krause
https://www.youtube.com/watch?v=h9gBOTzjyuY&feature=youtu.be

17

Tržby z
prodeje
(eshop,
výstavy, …)

190 954,00

274 304,57

18

Režie celkem

359 181,58

411 754,18

Zboží, materiál,
služby

28 985,07

72 439,12

Zaměstnanci
(mzda, poj.)

234 265,00

293 180,00

Ostatní režijní
výdaje

95 931,51

46 135,06

Dary poslané
do Tanzanie

836 617,91

1 091 624,48

73

1 195 799,49

1 503 378,66

100

Dary
(individuálních
a firemních
dárců)

1 036 612,19

1 254 891,05

82

Celkem:

1 227 566,19

1 529 195,62

100 Celkem:

27

V roce 2017 narostly celkové příjmy organizace o cca 302 000 Kč (tj. 2x víc než
mezi léty 2015 a 2016). Celkové dary vzrostly o cca 218 000 Kč a příjem
z podnikatelské činnosti vzrostl přibližně o 83 000 Kč.
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Finanční přínos dárců (ID, FD) 2017

309 300 ; 25%
945 600 ; 75%

ID (individ.dárci)

FD (firem.dárci)
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Struktura dárců 2016
144 200 ; 0,14

43 200 ; 0,04
97 500 ; 0,09
9 800 ; 0,01
741 900,00 ;
0,72

ID

ID DMS, Daruj spravně

FD školy

FD (NNO, nadace)

FD firmy

Struktura dárců 2017
130 000 ; 10%
65 586 ; 5%

113 683 ; 9%

9 061 ; 1%

ID

ID DMS, Daruj spravně

936 561 ; 75%

FD školy

FD (NNO, nadace)

FD firmy

V roce 2017 narostly celkové dary oproti roku 2016 o cca 218 000 Kč Výrazný
vzestup je patrný opět především u individuálních dárců, kde činí téměř
200 000 Kč (rovněž mezi léty 2015 a 2016 činil vzestup 200 000 Kč). Počet
individuálních dárců vzrostl v roce 2017 o 50 dárců; mírně klesl počet firemních
dárců. Mírný vzestup je zaznamenán jako v loňském roce u firemních dárců školy (FD školy), a to o 16000 (tj. 2x víc než mezi léty 2015 a 2016).
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1. Dostavba rezervoáru na dešťovou vodu a uvedení do provozu.
2. Zaškolení a doprovázení partnerské organizace Kongregace řeholních

sester pověřené kompletním managementem Centra pro sirotky.
3. Průzkum možností dalšího vzdělávání po úspěšném i neúspěšném

absolvování střední školy. Možnosti v oblasti státních i soukromých high
schools a odborných učilišť/kurzů.
4. Vytvoření učebny pro sirotky v rámci ubytovny pro dívky. Prostor, kde se
mohou seznamovat s učením děti předškolního věku, kde mohou nově
příchozí sirotci dohánět skluz ve vzdělání a kde mohou žáci a studenti
psát domácí úkoly a připravovat se na testy.
5. Optimalizace zaměstnaneckých kapacit v Centru pro sirotky.

1. Přijetí a zaškolení administrativního pracovníka na ½ úvazek.
2. Příprava dalších ročníků benefičních akcích: Zahradní slavnost a Běhej

na vsi.
3. Minimálně dvě prodejní výstavy afrického umění Tinga Tinga.
4. Vytvořit projekt obdobný projektu Škola škole, do kterého by se mohly

zapojit i mimoškolní subjekty, individuální dárci či firmy.
5. Připravit fundraisingový projekt pro „adopci“ - podporu tanzanských

zaměstnanců Centra pro sirotky.
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