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ÚVODEM 
 

Rok 2018 byl rokem ve znamení vody. U Centra pro sirotky v Mahangu jsme 

zahájili velkolepý projekt kampaně #WATER4LIFE – výstavbu padesáti kubíkového 

rezervoáru na vodu. Tento rezervoár na konci roku 2018 již slavnostně zachytával 

první kapky počínajícího období dešťů. Pro život obyvatel Centra je to opravdu 

zlomový a slavnostní okamžik, což může potvrdit každý, kdo žil bez pravidelného 

přístupu k vodě. Nyní sledujeme, jak rezervoár funguje. „Pokud se osvědčí 

velikost a použitá technologie, chtěli bychom obdobně velký rezervoár postavit 

také u další ubytovny a u jídelny. Je to nejefektivnější způsob, jak získat kvalitní 

vodu. 

Dalším krásným úspěchem z Tanzanie je přijetí naší svěřenkyně z Centra pro 

sirotky na univerzitu. Toto nadané děvče úspěšně dokončilo první semestr v 

oboru sociální práce. 

V České republice plynul čas v klasickém proudu benefičních výstav a jiných 

benefičních akcí, kterých letos bylo víc než kdykoliv před tím.  

Přestože celkové příjmy v roce 2018 oproti roku 2017 poklesly, projekt Škola škole 

zaznamenal opět nárůst. Z původních 147 000 Kč přijatých v roce 2017 na cca 

167 000 Kč v roce 2018. To dokazuje, že v očích nás všech má podpora 

vzdělávání velký význam. 

Kromě pravidelné každoroční mise Bez mámy na přelomu roku byla vyslána 

v létě další dobrovolnice, která se v Centru věnovala těm nejmenším dětem. 
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PROJEKTY V TANZANII 
 

Škola škole 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 2018 zajistilo realizaci 

pomoci tanzanským školám 10 českých škol a 1 individuální dárce, a to ve výši 

167 643,- Kč.  

 

Oficiální názvy škol Zkratky 

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ZŠ Uherský Brod 

Základní škola Dubňany, příspěvková organizace ZŠ Dubňany 

MŠ Sluníčko Ratíškovice MŠ Sluníčko  

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice ZŠ Ratíškovice 

Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec, příspěvková organizace ZŠ Uherský Brod Újezdec 

Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace 

ZŠ Dobratice 

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Fulnek, příspěvková organizace ZŠ Fulnek 

PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s. Gymnázium PORG 

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 Gymnázium nad Kavalírkou 

 

 

 

česká škola/dárce partnerská škola TZ realizace 2018 

ZŠ Uherský Brod ZŠ Simike 10 000,00 Kč 

ZŠ Dubňany ZŠ Galula 35 000,00 Kč 

MŠ Ratíškovice  MŠ Mahango 3 120,00 Kč 

ZŠ Ratíškovice ZŠ Kisa 33 523,00 Kč 

ZŠ Uherský Brod 

Újezdec ZŠ Mahango 6 000,00 Kč 

ZŠ Dobratice ZŠ Ilenge 1 000,00 Kč 

ZŠ Fulnek SŠ Jakaya Mswiswi 8 000,00 Kč 

Gymnázium PORG ZŠ Mahango 13 000,00 Kč 

Gymnázium nad 

Kavalírkou ZŠ Ilenge 8 000,00 Kč 

individuální dárci  

ZŠ Ilenge, ZŠ Mahango, 

ZŠ Ibaga, ZŠ Simike 50 000,00 Kč 

firemní dárce   0,00 Kč 

  167 643,00 Kč 
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V roce 2018 proběhly investice celkem na 7 školách, prováděly se práce na 

budovách samotných, i zkvalitňování zázemí v podobě instalací tanků na vodu. 

• Na ZŠ v Mahangu se podařily dodělat v jedné třídě mateřské školy vnitřní 

omítky a ve druhé udělat podlahu a rovněž vnitřní omítky. Žáci a učitelé tak 

můžou nyní používat obě nově postavené třídy, a to díky MŠ Sluníčko, ZŠ 

Uherský Brod Újezdec a Gymnázium PORG 
•  

   

 

• Na stavbě MŠ Simike se podařilo dokončit věnec a díky soukromému dárci 

bude možné budovu v dohledné době zastřešit. Na úspěchu se podílela 

ZŠ Uherský Brod a jeden soukromý dárce. 
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• V minulém roce jsme SŠ Jakaya dopomohli k pořízení vodního tanku na 

uchovávání vody. Na to jsme navázali v tomto roce, kdy si z darovaných 

peněz pořídili okap na svádění vody do tanku, hadici na dopouštění a 

krabici na zabezpečení kohoutku, aby jim vodu neodčerpávali lidé 

z vesnice. To vše se podařilo díky pomoci ZŠ Fulnek. 

 

  

 

 

• V období od poslední mise se ZŠ Ilenge podařilo vše připravit na zastřešení 

budovy se třemi třídami. Nyní se díky darům ZŠ Dobratice, Gymnázia Nad 

Kavalírkou a soukromého dárce podaří zastřešit polovina budovy.  
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• Na ZŠ Kisa peníze z darů putují na zasklení křídel oken, vymalování tříd a 

montáž stropů, a to díky ZŠ Ratíškovice. 

 

   

 

• Pokračuje stavba budovy MŠ Ibagha díky soukromému dárci 
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• ZŠ Galula dokázala v minulém roce díky daru nádherně opravit třídu. Letos 

bylo dohodnuto, že se příspěvek použije na koupi vodního tanku ke 

skladování vody, a to pomocí ZŠ Dubňany. 

 

 

 

 

• Ve všech školách jsme také odměnili z každé třídy vždy 3 nejlepší žáky 

dárky od našich sponzorů z ČR. Malou pozornost jsme měli i pro každého 

učitele. V Mahangu jsme uspořádali tradiční zápas v netbalu a fotbalu 

mezi ZŠ Mahango a ZŠ Simike, kdy vítězná škola získala nový míč. 
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Podpora sirotků a jejich vzdělávání 

 

ADOPCE DĚTÍ 

V roce 2018 bylo podporováno celkem 55 dětí, z toho 3 nově v Centru pro 

sirotky. V porovnání s rokem 2017 počet podporovaných dětí opět mírně narostl. 

 

V průběhu roku rovněž některé děti ukončily svou účast v projektu Adopce 

sirotků (2 dospívající děti změnily bydliště a dostaly se z dohledu našeho projektu 

(Violet, Prosper) a další 3 dospívající/dospělí ukončili svou dráhu vzdělávání a 

pokračují prací (Deogracias a Vincent jsou zpět na vesnici a živí se farmařením, 

Sibonike se stal učitelem) 
 

Děti v projektu adopce  studium ZŠ 2018 studium SŠ 2018 

místo počet 2018 ukončilo 
ukončilo 

úspěšně 
ukončilo 

ukončilo 

úspěšně 

Centrum Mahango 30 4 4  2  0 

Mimo Centrum (reg. Mbeya) 25 1 1 0 0 

Celkem 55 
    

 

ÚSPĚCHY VE VZDĚLÁVÁNÍ 

V roce 2018 ukončilo základní školu 5 sirotků z projektu Adopce sirotků. Všichni 

úspěšně, a proto mohou pokračovat na střední školu. Ti, kteří měli nejlepší 

výsledky (James, Jakobo, Samson) jsme připravovali k zápisu na soukromou 

školu. Nastoupí počátkem roku 2019. Soukromé školy mají v Tanzanii mnohem 

lepší úspěšnost u závěrečných zkoušek než školy státní, tudíž i lepší startovací 

pozice pro následný výběr povolání.  

 

Donaldia z Centra pro sirotky byla přijata na univerzitu v hlavním městě Dodoma 

(obor Sociální pracovnice), kde úspěšně absolvovala 1. semestr. 

 

Sibonike graduoval na univerzitě v Sumbawanga v oboru Učitel na základní 

škole. Aktuálně čeká na přidělení pracovního místa tanzanskou vládou. Je velmi 

pracovitý, a proto nemarní čas pouhým čekáním, ale přivydělává si brigádami 

na rýžových polích nebo také zaučením řemesla šití bot u svého strýce v Dar es 

Salaamu. 

 

K úspěchům patří i neúspěchy. Damian se připravuje na opakování 

závěrečných zkoušek na střední škole, které proběhnou v roce 2019; Stela 
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neúspěšně střední školu ukončila a bude hledat možnosti kurzů se zaměřením na 

práci v mateřské škole.  

 

 

 

Obr.: Sibonike na závěrečném ceremoniálu studia oboru Učitelství  
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CENTRUM PRO SIROTKY MAHANGO 

UDÁLOSTI ROKU 2018 V CENTRU V BODECH 

 

• Zahájení a dokončení stavby velkokapacitního rezervoáru na dešťovou 

vodu 

o Kapacita 50 m3, svedení vody okolo celé ubytovny pro dívky 

o Rezervoár slouží jako zdroj pitné vody v období dešťů, kdy je voda 

čerstvá; v období sucha jako zdroj užitkové vody 

• Vznikla a zanikla pozice údržbáře. Tato pozice se neosvědčila vzhledem 

k typu pracovního vztahu (pracovník na poloviční úvazek do Centra 

pouze docházející)  

• Přijetí 3 nových dětí - 2 chlapci, 1 dívka; celkový počet dětí v Centru 30. 

• Sklizeň zeleninové zahrady u Centra; sklizeň rýže - 10 pytlů, doplňková 

sklizeň kukuřice a kasavy. 

• Výsadba dalších stromů v zahradě pro stromy (nově zasazený strom 

dostalo konkrétní dítě k opatrování, pokud strom přežije do dalšího roku, 

dítě dostane drobnou odměnu) 

• Dokončení učebny v rámci ubytovny pro dívky 
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Dobrovolnická mise 
 

POKRAČOVÁNÍ VÁNOČNÍ MISE (12/2017- 01/2018) 

• Opravy a údržba plotu zahrady pro stromy. Vymysleli jsme malé vylepšení 

na plot, které by mělo pomoci proti častým nárazům ptáčků i koz do 

pletiva. 

 

  

 

 

• Vychovatel se učí používat informační technologie, jednak aby mohl 

posílat pravidelné měsíční reporty výdajů, jednak aby držel krok s našimi 

sirotky studenty, kterým ve škole slibují předmět výpočetní techniky. 

 

 

 

• Velká část mise patřila projektu Škola škole, viz str. 3 

  



  12 
 
 

• Materiální pomoc seniorům a albínům 

   

 

LETNÍ MISE (od 07- 08/2018) 

• Byla to mise dobrovolnice Markéty. 

• Byla pomocnicí při práci s nejmenšími dětmi v centru (praní, koupání, 

úklid apod.). 

• Organizovala volnočasové aktivity s dětmi. Dělala věci, na které místní 

buď nemají čas, nebo k nim nemají vztah. Děti milují, když mají něčí 

pozornost a když se jim někdo věnuje individuálně. Díky tomu si svou 

individualitu uvědomují a formují si vlastní názory. 
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VÁNOČNÍ MISE (12/2018- ….) 

Bez mámy tým (Tomáš a Michaela Gongolovi, Michal Soták) přiletěl v polovině 

prosince.  

- Údržba Centra pro sirotky, vybavení pokojů, organizéry ve skladu 

o Proběhly klasické práce spojené s údržbou a rozvojem Centra, 

každoroční vylepšení a zefektivnění procesů, které přinesou 

obyvatelům snazší orientaci i celkový provoz.  

o Byla realizována stavba přístřešku na dřevo, aby nemoklo a lépe se 

s ním zatápělo pod hrnci s jídlem. 

     

  
 

- Realizace projektů adopce sirotků (pravidelná pomoc + noví sirotci) 

o Nakoupili jsme školní uniformy a boty, sešity a jiné školní pomůcky, 

hygienické balíčky, potraviny na přilepšenou. 

o Rozdali jsme je sirotkům žijícím mimo Centrum pro sirotky. 
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PRÁCE V ČR - FUNDRAISING 

 

Škola škole ČR – trháme rekordy 

 

V roce 2018 se v České republice do shromažďování příspěvků na rok 2019 

celkem zapojilo 6 základních škol a 1 mateřská škola a 3 individuální dárci. 

Vybraná částka byla opět rekordní – 185 391 Kč – opět téměř o 20 000 více než 

bylo vybráno v roce 2017. 

 

 

 

česká škola/dárce 
partnerská škola 

TZ 

realizace 

2018 

příspěvky pro 

realizace 2019 

(vybráno v r.2018) 

ZŠ Uherský Brod ZŠ Simike 10 000,00 Kč 11 200,00 Kč 

ZŠ Dubňany ZŠ Galula 35 000,00 Kč 37 000,00 Kč 

MŠ Ratíškovice  MŠ Mahango 3 120,00 Kč 4 640,00 Kč 

ZŠ Ratíškovice ZŠ Kisa 33 523,00 Kč 39 551,00 Kč 

ZŠ Uherský Brod 

Újezdec ZŠ Mahango 6 000,00 Kč 5000,00 Kč 

ZŠ Dobratice ZŠ Ilenge 1 000,00 Kč 450,00 Kč 

ZŠ Fulnek SŠ Jakaya Mswiswi 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 

Gymnázium PORG ZŠ Mahango 13 000,00 Kč 0,00 Kč 

Gymnázium nad 

Kavalírkou ZŠ Ilenge 8 000,00 Kč 0,00 Kč 

Benefice Běhej na vsi ZŠ Ilenge 0,00 Kč 8 850 Kč 

individuální dárci 

(Hrnčiříkovi, Ovesní, p. 

Světničková, ost.) 

Nově ZŠ Ibagha, 

dále některé ze 

stávajících škol 50 000,00 Kč 70 700,00 Kč 

firemní dárce   0,00 Kč 0,00 Kč 

  167 643,00 Kč 185 391,00 Kč 

 
 
 
 

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. 

Stále větší oblibě se projekt těší také u individuálních dárců, kteří vidí smysl ve 

vzdělávání Afričanů stejně tak, jako my. 
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DMS 

Nárůst finančních darů je patrný také v projektu DMS 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. 

 

Finanční přínos DMS za rok 2018 činil pro Bez mámy 12 411 Kč.  

Oproti roku 2017 je to o 3 350 Kč více, oproti roku 2016 činí rozdíl 6 550 Kč. 
 
 

Benefiční akce 
 

ZAHRADNÍ SLAVNOST  

Tradici zahradní slavnosti držíme i nadále. V letošním roce jsme od návštěvníků 

dostali krásnou částku 14 486 Kč, která posloužila na vybudování učebny 

v Centru pro sirotky. Děti tak získaly adekvátní prostor pro samostudium i pro 

výuku s lektorem (např. dobrovolníci, kteří přijíždějí učit angličtinu). 

 

BĚHEJ NA VSI – DOBRATICKÝ BENEFIČNÍ BĚH  

Již 3. ročník dobratického benefičního běhu na 5 a 10 km a s kratšími tratěmi pro 

děti se uskutečnil 17. 9. 2018. Závodilo se ve všech věkových kategoriích a 

celkem se během akce podařilo vybrat 8 850 Kč. Tato částka poslouží základní 

škole v Ilenge v Tanzanii na stavbu nových tříd. Založili jsme tradici, že výtěžek 

tohoto benefičního běhu od teď vždy poputuje právě na školu Ilenge. 

 

CHARITATIVNÍ JARMAKY, KONCERTY, AKADEMIE 

Tyto akce proběhly ve školách zařazených do projektu Škola škole, aby žáci 

mohli podpořit svým výtěžkem své partnerské školy v Tanzanii. Za jejich aktivitu i 

za péči pedagogů jim patří velké díky! 

 

AKCE PRAŽSKÉHO SKAUTSKÉHO STŘEDISKA POLARIS 

Oddíly Sedmička, Pětka a Práčata uspořádaly benefiční akci, během které se 

podařilo vybrat 2 495 Kč na nádrž na dešťovou vodu, 908 Kč na rýži pro sirotky, 

874 Kč na vybudování učebny v Centru a 800 Kč navíc jako finanční dar. Celkem 

tedy skvělých 5 077 Kč. 
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Nákup, který pomáhá 

 

TINGATINGASHOP 

V roce 2018 bylo přes e-shop učiněno 44 objednávek za celkem 72 126 Kč. 

 

 

STÁNKOVÝ PRODEJ  

 

• Stánek na výstavě obrazů v Hradci Králové 

• Stánek na jarmarku v Horních Domaslavicích 

• Stánek na výstavě obrazů v Galerii Sladovna v Žatci 

• Stánek na výstavě fotek Andrey Růžičkové v Bílině 

• Stánek na benefiční akci Běhej na vsi 

• Stánek na vernisáži výstavy obrazů v Městské knihovně Havířov 

• Stánek na vernisáži výstavy v AHOL Gallery v Ostravě 

 

 

 

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ  

 

• Výstavní síň U Kostela v Bílině – fotografie herečky Andreji Růžičkové 

• OC Fontána v Teplicích - fotografie herečky Andrey Růžičkové 

• Obchodní galerie Na Soutoku v Litoměřicích - fotografie herečky Andrey 

Růžičkové 

• OC Tabačka v Novém Jičíně - fotografie herečky Andrey Růžičkové 

• Výstava „Všichni ti dobří babu a bibi“ v Praze – fotografie Marie 

Hodinářové 

 

VÝSTAVY OBRAZŮ TINGA TINGA 

 

• Výstava v Knihovně města Hradec Králové 

• Výstava v Galerii Sladovna v Žatci 

• Výstava v Městské knihovně Havířov 

• Výstava v zasedací místnosti Státního fondu životního prostředí v Praze 

• Výstava v AHOL Gallery v Ostravě 
 

HUDEBNÍ POČIN – VZNIK CD 

 

Znojemský Hudebníček se zaměřuje na hudební rozvoj dětí ve věku od deseti 

měsíců do čtyř let. Prostřednictvím autorských písní a aktivit s nimi spojených 

pomáhá budovat v dětech nejen hudební dovednosti, ale má vliv také na 

motorický vývoj, rozvoj řeči, probouzí i jejich kreativitu, empatii, smyslové vnímání 

a emoční inteligenci. Ve spolupráci se spolkem Animato vytvořili CD s dětskou 

hudbou a celý výtěžek z jeho prodeje věnovali na podporu našich sirotků 
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z Centra v Mahangu, konkrétně na vánoční dárky pro děti. Díky této podpoře, 

kterou iniciovala dobrovolnice Markéta Mikuličáková po návratu ze své mise, 

jsme mohli každému sirotku koupit k Vánocům polštář a pozvat jej na malý výlet 

s obědem. Nadšení bylo obrovské. 

 

   
 

 

Přednášky  

 

 

• Gymnázium Nad Kavalírkou, Praha 

• Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Elišky Krásnohorské  

• Partnerské školy projektu Škola škole (7 škol – severní i jižní Morava) 

• Tanzanie na faře, Praha – promítání dobrovolnice Marie Hodinářové 

• AHOL Střední odborná škola v Ostravě 

• Farnost Dobratice na akci Noční bdění 

• Diecézní centrum pro mládež Ostravsko - opavské diecéze, Stará ves nad 

Ondřejnicí – kurzy pro animátory 

 

 

 

Média 
 

• Článek na portálu novinky.cz (Marie Hodinářová) 
https://www.novinky.cz/domaci/463522-ceska-v-tanzanskem-sirotcinci-deti-se-divi-ze-je-
nebiju.html?fbclid=IwAR2yzDD2knia_nXnSxWSJS78mhn4nELsK6SGcm857Li7J5sYJSRoTVhlbRc 

• TV Polar (Michaela Gongolová) https://polar.cz/hoste/141/michaela-
gongolova?fbclid=IwAR11MKKcMB-veZu_OEypkUi0O-
nT6Th9f4VGxMNux0hdkbY_2GOos_dFn14 

• TV Noe(Michaela Gongolová) http://www.tvnoe.cz/video/17530?fbclid=IwAR2CM-
0_JxXVC0JOedTu1gzqPm_1AL806zK9f7eGoPBWm6dyE5Tro5xPq5Q 
 

 

https://www.novinky.cz/domaci/463522-ceska-v-tanzanskem-sirotcinci-deti-se-divi-ze-je-nebiju.html?fbclid=IwAR2yzDD2knia_nXnSxWSJS78mhn4nELsK6SGcm857Li7J5sYJSRoTVhlbRc
https://www.novinky.cz/domaci/463522-ceska-v-tanzanskem-sirotcinci-deti-se-divi-ze-je-nebiju.html?fbclid=IwAR2yzDD2knia_nXnSxWSJS78mhn4nELsK6SGcm857Li7J5sYJSRoTVhlbRc
https://polar.cz/hoste/141/michaela-gongolova?fbclid=IwAR11MKKcMB-veZu_OEypkUi0O-nT6Th9f4VGxMNux0hdkbY_2GOos_dFn14
https://polar.cz/hoste/141/michaela-gongolova?fbclid=IwAR11MKKcMB-veZu_OEypkUi0O-nT6Th9f4VGxMNux0hdkbY_2GOos_dFn14
https://polar.cz/hoste/141/michaela-gongolova?fbclid=IwAR11MKKcMB-veZu_OEypkUi0O-nT6Th9f4VGxMNux0hdkbY_2GOos_dFn14
http://www.tvnoe.cz/video/17530?fbclid=IwAR2CM-0_JxXVC0JOedTu1gzqPm_1AL806zK9f7eGoPBWm6dyE5Tro5xPq5Q
http://www.tvnoe.cz/video/17530?fbclid=IwAR2CM-0_JxXVC0JOedTu1gzqPm_1AL806zK9f7eGoPBWm6dyE5Tro5xPq5Q


  18 
 
 

FINANČNÍ ZPRÁVA 

 

Jak to bylo s příjmy a výdaji 
 

Počáteční 

stav: 
370408,89 396225,91 

     

        

Příjmy 2017 2018 
2018 

(%) 
Výdaje 2017 2018 

2018 

(%) 

Tržby z prodeje 
(eshop, 
výstavy, …) 

274 305 Kč 166 074 Kč 12 Režie celkem 411 754 Kč 518 659 Kč 38 

        
Zboží, materiál, 
služby 

72 439 Kč 72 417 Kč   

        
Zaměstnanci 
(mzda, poj.) 

293 180 Kč 417 099 Kč   

        
Ostatní režijní 
výdaje 

46 135 Kč 29 143 Kč   

Dary 
(individuálních 
a firemních 
dárců) 

1 254 891 Kč 1 198 724 Kč 88 
Dary poslané 
do Tanzanie 

1 091 624 Kč 838 617 Kč 62 

                

Celkem: 1 529 196 Kč 1 364 799 Kč 100 Celkem: 1 503 379 Kč 1 357 276 Kč 100 

         

HV 2018   7 522 Kč       

         
Koncový 

stav: 
  403 748 Kč 
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V roce 2018 poklesly celkové příjmy organizace o cca 164 000 Kč, to je zejména 

dáno významnějším poklesem vedlejší hospodářské činnosti (prodeje obrazů 

apod.). Rovněž vzrostly náklady na zaměstnance, protože v roce 2018 došlo 

k navýšení počtu zaměstnanců organizace na 1,5 úvazků. Díky tomu došlo 

k poklesu výše zaslaných darů do Tanzanie. Přijetí nového zaměstnance 

vnímáme jako významnou investici do budoucího rozvoje projektů v Tanzanii. 

 

 

 

 

Kč166 074,46 ; 
12%

Kč1 198 724,10 ; 
88%

Struktura příjmů 2018

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

Kč72 416,90 ; 5%

Kč417 099,00 ; 
31%

Kč29 143,01 ; 2%

Kč838 617,43 ; 
62%

Struktura výdajů 2018

Zboží, materiál, služby Zaměstnanci (mzda, poj.)

Ostatní režijní výdaje Dary poslané do Tanzánie
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Struktura dárců 

 

 2017 2018 
         

typ dárce 
počet dárců 

2017 

celková výše darů 

(Kč)  

počet 

dárců 

2018 

celková výše darů (Kč)  

ID* 165 936 561,05 166 866 007,10 

ID DMS, Daruj správně x      9 061,00     x      12 411,00     

FD** školy 8    113 683,00     8      84 595,00     

FD (NNO, nadace) 6     65 586,00     3      17 300,00     

FD firmy 4    130 000,00     5     218 411,00     

celkem 183  1 254 891,05         1 198 724,10     

          

typ dárce souhrnně 
počet dárců 

2017 

celková výše darů 

(Kč) 

počet 

dárců 

2018 

celková výše darů (Kč) 

ID * 165 945 622,05 166 878 418,10 

FD ** 18    309 269,00     16     320 306,00     

celkem 366 1 254 891,05 Kč 182 1 198 724,10 Kč 

* ID – individuální dárce; **FD – firemní dárce/právnická osoba 
 
 

 

V roce 2018 z celkového počtu individuálních dárců bylo 70 prvodárců, kteří 

přispěli v souhrnu částkou téměř 170 000 Kč. 

 

  

878 418,10 ; 
73%

320 306,00 ; 
27%

Finanční přínos dárců (ID, FD) 2018

ID (individ.dárci) FD (firem.dárci)
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Podrobné srovnání dárcovských struktur 2017, 2018 
 

 

 

 

 

 

V roce 2018 došlo k poklesům darů od neanonymních individuálních dárců (ID), 

od jiných neziskových organizací a od škol. Naopak výrazně stouply dary 

firemních dárců (FD), což nebývalo v předchozích letech běžné. Souhrnná 

částka od FD je oproti roku 2017 téměř dvojnásobná. Mírně narostly dary z DMS, 

čili drobné dary anonymních ID.   

  

936 561,05 ; 
75%

9 061,00 ; 1%

113 683,00 ; 9%

65 586,00 ; 5%

130 000,00 ; 10%

Struktura dárců  2017 (podrobná)

ID ID DMS FD školy FD (NNO, nadace) FD firmy

866 007,10 ; 
72%

12 411,00 ; 1%

84 595,00 ; 7%

17 300,00 ; 2%

218 411,00 ; 18%

Struktura dárců  2018 (podrobná)

ID ID DMS FD školy FD (NNO, nadace) FD firmy
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VÝHLED PRO ROK 2019 

 

Afrika 
 

1. Sledování funkčnosti velkého rezervoárů – rozhodnutí o projektu 

výstavby rezervoárů k další budově Centra 

2. Výstavba přístřešku na dřevo v Centru 

3. Optimalizace prostoru ubytoven, vybavování dalších pokojů 

4. Výmalba a celkové zútulnění učebny v Centru 

5. Zřízení knihovny s výukovou i zábavní literaturou pro děti z Centra, systém 

zápůjček 

6. Dokončení opravy oken v ubytovně pro chlapce 

7. Zaučení nového koordinátora, rozdělení kompetenci mezi koordinátory 

8. Systematizace managementu Centra 

9. Společná aktivita s místními – 

fotbalový turnaj/společné 

dílo/závod/podpora místních 

seniorů 

10. Přijetí nové školy do projektu 

Škola škole 

11. Zjistit možnosti nákupu auta pro 

potřeby Centra a realizace 

ostatních projektů v TZ – 

porovnání ceny, kvality aut a 

nalezení důvěryhodného 

prodejce 

 
 

 

 

 

Česká republika 
 

1. Rozvoj dobrovolnictví – spolupráce s jednotlivci či subjekty, aktualizace 

podmínek 

2. Posílení podnikatelské činnosti prodeje afrického umění – vylepšení 

eshopu, reklama, minimálně dvě prodejní výstavy afrického umění Tinga 

Tinga 

3. Příprava dalších ročníků benefičních akcích: Zahradní slavnost a Běhej na 

vsi 

4. Příprava projektu praktického vzdělávání pro sirotky, případně pro místní 

děti 

5. Aktivní hledání nové školy/týmu/sponzora do projektu Škola škole 


