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Úvodní slovo

Rok 2019 nebyl sice žádným zásadně zlomovým rokem, ale událo se v něm

několik podstatných věcí.

Mahango navštívilo historicky nejvíce dobrovolníků. Celkem 12 lidí pomáhalo v

Centru v Mahangu i na dalších projektech Bez mámy zhruba po dobu 8 měsíců.

Úspěchy také zaznamenáváme v otázce příjmů, protože jsme již podruhé za svou

existenci překročili hranici 1 500 000 Kč.  V roce 2019 jsme dokonce překročili o

70 000 Kč dosavadní rekord z roku 2017 a celkově získali z darů a prodeje

afrického zboží 1 599 443 Kč.

Bohužel jsme prožili i neveselé věci, protože jsme se na jaře roku 2019 rozloučili

s "duchovním otcem" Bez mámy Babu Simwabou, který je právem považován za

prvního iniciátora pomoci v oblasti Mahango a také za toho, který podnítil vznik

naší organizace. Za to mu budeme navždy vděční.
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Naše poslání

Pomáháme dětem bez rodičů v Africe postavit se na vlastní nohy a stát se

pozitivní změnou pro komunitu, v níž žijí. Poskytujeme jim to nejnutnější jako je

domov, jídlo, ošacení a vzdělání. Děti v Centru pro sirotky Mahango vedeme k

samostatnosti a k částečné soběstačnosti. Napomáháme k vzdělanosti

regionu podporou místních škol.

Partnerství projektů

Projekty pomoci v Tanzanii zajišťuje česká nezisková organizace Bez mámy,

z.s. Jejími partnery na tanzanské straně jsou neziskové organizace Without

Mother Organization a kongregace řeholních sester Sisters Of Our Lady

Queen Of The Apostoles Of Mbeya.
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Škola škole

Projekt, který je přínosem na obou stranách

Že české děti nemůžou pomáhat těm v Africe? S námi to jde! K tomuto stále víc

atraktivnímu projektu přibývají také dárci individuální. Opravujeme třídy nebo

stavíme nové budovy. Na venkovských školách v Tanzanii tak zlepšujeme

podmínky pro výuku stovkám dětí. V Česku zase vedeme děti k filantropii.
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Škola škole

V roce 2019 jsme realizovali pomoc školám v celkové výši

185 391 Kč. Sedm českých škol spolu s dárci podpořilo osm

tanzanských škol
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Adopce dětí

Podpora sirotků a jejich vzdělání 

Projekt Adopce sirotků dává šanci na lepší budoucnost dětem v Centru i mimo něj.

Rodiny či jednotlivci mohou pravidelně finančně podporovat některé

z tanzanských dětí, které ztratilo rodiče či žije ve velmi nepříznivých podmínkách.

Podpora je využívána k zajištění nejpotřebnějších věcí: UBYTOVÁNÍ, STRAVA,

OŠACENÍ A VZDĚLÁNÍ.
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Vzdělání

sirotků

Úspěchy ve vzdělání

V roce 2019 ukončili základní školu 4

naší sirotci. Všichni úspěšně, a proto

mohou pokračovat na střední školu. Ti,

kteří měli nejlepší výsledky (Inocent,

Imanuel, Chance) byli přihlášeni na

soukromou školu. Soukromé školy mají

v Tanzanii mnohem lepší úspěšnost

závěrečných zkoušek než školy státní.

Tři z našich sirotků na nich absolvovali v

roce 2019 1. ročník a všichni s dobrými

výsledky.

Sirotek Bashiru ukončil univerzitní

vzdělání laboratorního technika a na

pozici přidělovanou státem. Čas si krátí

neplacenou praxí ve venkovském

dispenzáři a získává tak potřebné

zkušenosti. Donaldia má za sebou

úspěšný první ročník studia na

univerzitě v hlavním městě v oboru

sociální pracovník. 

Faraja nastoupil na univerzitu v oboru

učitel (SŠ) a získal státní půjčku a

stipendium na své školní náklady.

Stela a Damian po předešlých

neúspěších slaví úspěchy. Damian

zopakoval poslední ročník SŠ na

výbornou, a tak může pokračovat ve

svém snu stát se zdravotníkem. Stela má

za sebou polovinu prvního ročníku

kurzu učitelství pro mateřské školky.

S úspěchy se pojí také neúspěchy:

Abu a Ayubu sice dokončili SŠ, avšak

neúspěšně. Abu dostal šanci opakovat

ročník podobně jako Damian, Ayubu je

přihlášen do série kurzů praktického

vzdělávání, začíná s výukou profese

svářeč, která se zdá být v Tanzanii na

vzestupu.
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Balíčky

pomoci

Dětem mimo Centrum pro sirotky

Mimo Centrum pro sirotky jsme v roce

2019 podporovali 26 dětí. Jejich podpora

je spojena především se vzděláním. 

Nakupujeme pro ně uniformy, boty a

školní pomůcky, pokud je to nutné

hradíme další školní výdaje. Každého půl

roku dostanou hygienický balíček a

několik kilo cukru, aby mohly mít k snídani

i čaj, protože bez cukru se v Tanzanii čaj

nevaří.

K Vánocům dostávají od adoptivních

rodičů vždy speciální dárek. Tentokrát to

byla kvalitní matrace. Většina dětí do té

doby spala na tvrdé zemi, maximálně s

rohoží. Jejich štěstí se tentokrát nezračilo

jen v jejich očích, jak je to u těchto

plachých dětí obvyklé, ale i ve tváři,

protože měly úsměv od ucha k uchu.
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Centrum pro sirotky

Centrum pro sirotky je opravdový domov, na jeho zvelebování stále

pracujeme

O celkem 32 dětí v Centru pro sirotky se starají 2 vychovatelé a kuchařka. Na chodu

Centra participují také dvě řeholní sestry. Během roku 2019 jsme se rozloučili s

jedním chlapcem, který dovršil 18 let a rozhodl se vrátit ke své původní rodině.

Přivítali jsme 4 nové děti: Antonyho, Natashu, Deboru a Irene. Děti v Centru mají

zajištěno vše potřebné k životu, ale zároveň jsou vedeny k samostatnosti a

soběstačnosti. Každý se podílí na spokojeném chodu komunity.
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Pokrok

v Centru

Co dobrovolníci a místní

zvládli společnými silami

Na oběd suchou nohou - projekt

chodníku mezi ubytovnou a jídelnou.

Postavili jej dobrovolníci a místní

pracovníci v létě a v prosinci již sloužil

tak, že se děti nemusely brodit v

loužích a přeskakovat hady.

Další stromy - nahradili jsme stromky,

které drsné podmínky Mahanga

nezvládly. Dobrovolníci zafinancovali

nové oplůtky, které chrání sazenici

proti procházejícím stádům. Každý

strom má na starost konkrétní dítě.

Výmalba učebny - učebna

dokončená v roce 2018 dostala v

roce 2019 nejen bílý nátěr, ale i

barevnou výzdobu s výukovým

podtextem. V množinách děti sčítají

hlemýždě nebo motýly, poznávají

africkou faunu nebo se učí anglicky

pojmenovat části těla. 
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Výmalba toalet - ubytovně pro dívky

stále schází mnoho dokončovacích

prací, malým krůčkem vpřed byla

výmalba toalet

Výmalba jídelny - zakouřené stěny

jídelny se proměnily v běloskvoucí.

Báječně je lze využívat k promítání

fotografií a naučných videí

dataprojektorem, který zakoupil

dobrovolník Matouš.

Nové solary a baterie do jídelny -

elektřina je v Centru již pár let,

nicméně připojení je nestabilní. Bez

světla se těžko vaří a studovat se

nedá vůbec.

Pokoj pro koordinátora - uzpůsobili

jsme jeden ze stávajících pokojů pro

místního koordinátora, aby mohl být

blíž centru dění.

Sklizeň pole a zahrady -  Děti sklidily

20 pytlů rýže, ale s těžkou prací

pomohli také najatí pracovníci.

Pokrok

v Centru

Co dobrovolníci a místní

zvládli společnými silami
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Dobrovolníci

Pomáhají dětem rozvíjet se ve zdravé osobnosti. Věnují se jim v

zábavných a výukových aktivitách.

Po většinu roku byl v Centru pro sirotky stále přítomen někdo, kdo se dětem

věnoval, nejen že s nimi sdílel jejich povinnosti, ale vytvořil pro ně zábavnou

formou program vhodný k jejich rozvoji. Africké mise se zúčastnilo 9 dobrovolníků

a 3 členové bez mámy týmu.
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Výuka v

Mahangu

Angličtina, ekologie, zdravověda,

umění ...

Angličtina - Dobrovolnice Katka B. je

profesionální učitelkou angličtiny.

Dětem v Centru připravila 3 měsíční

výuku v lekcích pro skupiny podle věku

a  úrovně.  

Zdravověda -  Katka M.  je lékařka.

Spolu s manželem Jirkou připravili

názorný kurz první pomoci nejen pro

děti z Centra, ale také v rámci výuky na

střední škole Jakaya.

Interaktivní výuka - ekologie, umění -

Dobrovolník Matouš zajistil

dataprojektor na baterky a

zprostředkoval nevšední zážitek nejen

dětem v Centru, ale také studentům a

učitelům na nedaleké střední škole.

Nejenže se dověděli spoustu informací,

ale mohli i shlédnout nespočet

poučných videí: od opery, jazzu až k

návodu na výrobu provazů z pet lahví.
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Byznys

plán pro

děti

aneb základy ekonomie v

Mahangu

Dobrovolnice Karolína pomohla komunitě

Centra rozjet jejich dlouho vysněný

obchůdek.

Jak dlouho se obchůdek udrží, ukáže čas,

protože již po prvních 2 měsících je jasné,

že nepřináší to, v co komunita doufala.

Nicméně dostatečnou ekonomickou

průpravu na to, aby věděli jestli

pokračovat či nikoli, už mají. Díky

dobrovolnici vědí  nejen co a jak zlepšovat,

jaké suroviny v obchůdku mít a jak je

lákavě uspořádat, ale vědí i to, jak si

spočítat skutečný zisk, a kolik odložit pro

další nákupy a další rozvoj!

Abu, který je za obchůdek odpovědný,

přidal do obchodu rádio, aby lákal

kolemjdoucí na rytmickou populární

hudbu. Tomu zkrátka Afričané nedokáží

odolat. 
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Speciality z

Česka

Děti rády ochutnávají české

dobroty

Supu ya Cheki -  děti z Mahanga tomu

říkají česká polévka, ale vlastně to nemá

s českou tradicí nic moc společného.

Vaří se podle receptu CO TRH DAL,

tedy co se podařilo na trhu koupit.

Každý dobrovolník pak zvolí svůj

originální postup,  jako např. Iva, která

posledně do polévky přidala čínské

nudle, což bylo doposud nevídanou

novinkou.

Beleše - pochoutku dobrovolnice

Lucky neznali ani někteří čeští

dobrovolníci, ale mezi sirotky si

okamžitě vysloužila přezdívku české

mandazi (koblížky), akorát oproti těm

tanzanským výrazně jemnější a ještě k

tomu s domácí mangovou

marmeládou.

...také se vám sbíhají sliny? Tak to už

chápete, proč děti z Centra

dobrovolnické pochoutky milují.
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Projekty dobrých

vztahů

Centrum pro sirotky Mahango je samostatně fungující jednotkou, ale zároveň je

součástí širší komunity vesnice Mahango. Dobrou vůli projevují děti nejen tím, že

občas pomohou nějakému sousedovi, ale projevuje ji  i  organizace Bez mámy tím,

že přispěje k dílu, které má užitek pro celou komunitu Mahanga.
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Fotbalový turnaj v Mahangu - 3

osady Mahanga se utkaly ve

fotbalovém turnaji. Bez mámy

věnovalo cenu pro vítěze: 2 kozy a 2

bedny sody.

Vodní nádrž do místní ošetřovny -

díky štědrým dárcům jsme mohli

pořídit rezervoár o objemu 5 000 litrů

na dešťovou vodu, která slouží jako

kvalitní zdroj pitné vody v období

dešťů. Nechali jsme zhotovit okapy a

rezervoár na ně napojili. Voda slouží

nejen pro pacienty, ale také pro úklid

dispenzáře (ošetřovny).

Jsme v kontaktu

s vesnicí

Projekty dobrých vztahů
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Aktivity v ČR

Benefice, přednášky, stánky, výstavy ...

V Bez mámy to žije! Každý rok se uspořádá několik benefičních akcí a výstav 

na podporu projektů v Tanzanii. S našimi dárci se rádi potkáváme osobně.
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Benefice

Naše akce na podporu

projektů v Tanzanii

Zahradní slavnost - členové Bez

mámy slaví narozeniny a místo dárku

dostanou finance na podporu Centra

pro sirotky, konkrétně na stavbu

chodníku. (2019: 11 800 Kč)

Štítenský benefiční běh pro Bez

mámy - běháme pro zdraví i pro

radost. Věříme, že tímto začala tradice

pravidelných běhů pro Bez mámy v

krásné valašské krajině Štítné nad

Vláří. 24 dospělých, 27 dětí. Výtěžek

podpořil studium dětí z Centra. 

Běhej na vsi - již IV. ročník

dobratického benefičního běhu,

poprvé s krásným slunečným

počasím. Celkem 111 účastníků

dospělých i dětí. Výtěžek pomohl

škole Ilenge. (2019: 10 700 Kč). 

(2019: 15 000 Kč)
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Narozeniny nebo

svatba ?

Proč nemyslet na druhé ve

svých nejšťastnějších chvílích

života.

Místo kytky příspěvek na kozu - naši

členové týmu Michal a Gabča měli

svatbu. Místo tradičních květin od

hostů si vyžádali drobný příspěvek na

kozu pro děti do Mahanga. Svatba to

byla veliká, proto jsme pak mohli

koupit kozy 2 a ještě přispět na chod

Centra (cca 9 000 Kč)

Narozeniny na Darujme.cz - Slavíte

narozeniny, ale máte vše, co

potřebujte. Požádejte přátele, aby

místo dárku poslali pár korun na váš

oblíbený projekt ;-), jako to udělala

Klára (cca 11 000 Kč)

Narozeniny doma - Tak jako slaví

členové Bez mámy narozeniny na

zahradní slavnosti,  tak si může každý

narozeninovou benefici uspořádat

sám, třeba jako Sabina. (cca 8 000 Kč)
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Výstavy,

stánky

Tingatinga umění z Tanzanie

nebo fotky z Mahanga?

Centrum Pant Ostrava -  vernisáž a

výstava obrazů Tinga Tinga a

fotografií Andreji Růžičkové (jaro

2019).

Café Charmé Kunratice  -  vernisáž a

výstava obrazů Tinga Tinga (podzim

2019).

Misijní jarmark na Karmelské pouti -

pravidelná akce ve farnosti

Domaslavice, kromě našeho vlastního

prodeje afrického umění se napečou

místní koláče a rozdávají se za

dobrovolný příspěvek.
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Přednášky

Pro studenty, pro mládež, pro

všechny zájemce

Přednášky na univerzitách - V rámci

výuky na Vysoké škole ekonomické v

Praze.  Na podporu spolupráce v

otázce dobrovolnictví na Ostravské

univerzitě.

Přednášky pro farnosti a skauty -

Diecézní centrum pro mládež

ostravsko - opavské diecéze, farnost

Stará Ves nad Ondřejnicí,  setkání

mládeže Třinec, skautské soustředění

Freever.

Přednášky našich dobrovolníků -

Co na vlastní kůži zažili, o tom

vyprávějí ve své obci či oblíbené

kavárně. Přednáška v Štítné nad Vláří,

Kulturní večer pro Mahango v Praze.
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Média

Kde jste o nás mohli číst, a kde

o nás slyšet?

Český rozhlas Ostrava - rozhovor s

koordinátorkou Bez mámy Michaelou

Gongolovou, https://bit.ly/33vWKD1 

IDNES Ona dnes - rozhovor s

patronkou Bez mámy Andreou

Růžičkovou o zkušenosti z afrického

Mahanga a nejen o ni.

https://bit.ly/3dfqrwz

Pěstounovi - Povídání o projektu Bez

mámy v časopise Pěstounovi
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Finanční zpráva

Příjmy a výdaje, struktura našich dárců... 

Slavíme úspěchy! 

V roce 2019  jsme měli historicky nejvyšší příjmy, téměř 1 600 000 Kč.  

Přestože nám poklesly tržby z prodeje tanzanských obrazů a jiných afrických

produktů, dary stouply oproti roku 2018 téměř o 300 000.
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Příjmy 2019

Celkové příjmy 1 599 443 Kč překonaly rekord z roku  2017

o 70 000 Kč.

Dary

93.4%

Prodej

6.6%

Dary:  1 494 657 Kč

Prodej:  104 786 Kč
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Příjmy v průběhu let

2012 - 2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2 000 000 Kč
 

1 500 000 Kč
 

1 000 000 Kč
 

500 000 Kč
 

0 Kč
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Výdaje 2019

Naše režijní náklady v roce 2019 jsou menší než 30 %, v

tomto roce byla do Tanzanie zaslaná i rekordní částka.

Dary poslané do Tanzanie

72.6%

Zaměstnanci (mzda, poj.)

18.6%

Zboží, materiál, služby

7.9%

Ostatní režijní výdaje

0.9%

Dary do Tanzanie:  1 158 899 Kč

Zaměstnanci :  297 375 Kč

Zboží, mat., služby: 125 364 Kč

Ostatní režie: 13 784 Kč 
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Struktura dárců

Jaký byl finanční přínos individuálních a firemních dárců na

celkových darech 1 494 600 Kč?

V roce 2019 přispělo 215 individuálních dárců částkou 1 277 000 Kč a 18

firemních dárců, mezi které řadíme jak firmy, tak příspěvkové či neziskové

organizace, přispělo částkou  218 000 Kč.

"Celkové dary stouply o téměř 300 000 Kč oproti roku

2018, přičemž počet dárců stoupl o 51 osob/subjektů!"

Individ. dárci
85%

Firemní dárci
15%
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Výhled do dalšího

roku

nadkrytí septiků za ubytovnami v Centru

další výsadba stromů v Centru

chodník z chlapecké ubytovny  k jídelně (Centrum)

najít podporu pro  min. 2 další školy v Tanzanii (Škola škole)

výlet pro děti  z Centra 

Kromě zajištění průběhů všech našich dosavadních projektů nás čekají v

dalším roce tyto konkrétní úkoly

Bez mámy, z.s.

Dobratice 399, 739 51

IČ 27036847

www.bezmamy.cz

kontakt@bezmamy.cz

Účet veřejné sbírky: 2800692286/2010 (CZK)
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