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Úvodní slovo
Milí přátelé,
rok 2012 se zapsal do historie Maendelea jako první rok fungování této neziskové
organizace.
Bylo nezbytné řešit interní záležitosti, jako jsou například navolení orgánů sdružení nebo
přijetí nových členů Maendelea. Pro naplňování cílů sdružení je samozřejmě nezbytný dostatek
finančních prostředků. Maendeleo získávalo peníze pořádáním fundrasingových akcí (rockový
koncert, Gamenight) i aktivním vyhledáváním sponzorů a podporovatelů.
V Tanzanii realizovaný program Zemědělské mikropůjčky byl v souladu se „Zprávou o
stavu projektu Zemědělské mikropůjčky“ oproti roku 2011 pro nově zapojené rodiny mírně
modifikován. Ke konci roku 2012 bylo mikropůjčkou podpořeno celkem čtrnáct rodin
z venkovské oblasti Utengule/Usangu. Zmiňovaná zpráva vznikla během letní inspekce dvou
našich dobrovolníků v Tanzanii a je ke stažení na webu maendeleo.cz.
Hlavní prioritou pro rok 2013 je rozšíření mikrofinančních služeb pro komunitu
z Utengule/Usangu o možnost spoření a zpřístupnění těchto služeb širšímu okruhu lidí. Pro
naplnění této priority je nezbytné zvýšené úsilí v oblasti fundraisingu v České republice a
převedení některých pravomocí na partnerskou organizaci v Tanzanii.
Jménem Maendelea chci na tomto místě poděkovat všem našim partnerům, sponzorům,
dobrovolníkům i lidem, kteří nám v roce 2012 aktivně pomáhali nebo nás třeba jen podporovali
dobrým slovem. Velmi si Vaší přízně vážíme a věříme, že si ji udržíme i v budoucnosti.

Mgr. Martin Schlossarek
Předseda sdružení
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Profil občanského sdružení
Základní údaje
Název organizace: Maendeleo
Právní forma: Občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

ve znění pozdějších předpisů
Datum vzniku: 28. 11. 2011
IČ: 22763961
Sídlo: Sportovní 2138/8, 702 00, Ostrava 2
Telefon: +420 737 989 899, +420 604 318 432
Email: maendeleo@email.cz

Struktura organizace
Ke 31.12.2012 mělo o.s. Maendeleo následující strukturu:
Výkonný výbor
Předseda o.s.: Martin Schlossarek
Místopředsedkyně o.s.: Gabriela Freislerová
Člen v.v.: Michal Přecechtěl
Dozorčí rada
Předsedkyně dozorčí rady: Zuzana Břehová
Místopředsedkyně dozorčí rady: Mária Hrčková
Členka dozorčí rady: Erika L´ahká

Poslání a cíle
Hlavním cílem občanského sdružení Maendeleo je podporovat ekonomický rozvoj
venkova v zemích třetího světa. Naše činnost je zaměřena na nejchudší vrstvy venkovského
obyvatelstva. Pomocnou ruku podáváme lidem pracovitým, bezúhonným a ochotným se
učit. Pomáháme pouze lidem, kteří si to zaslouží, a to bez rozdílu jejich vyznání či etnické
příslušnosti.
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Zpráva o činnosti
V první polovině roku 2012 Maendeleo na dálku monitorovalo činnost šesti farmářů
zapojených do programu Zemědělské mikropůjčky. V polovině července odcestovali na
šestitýdenní inspekční cestu do Tanzanie dva dobrovolníci (Anna Bergerová a Martin
Schlossarek). Na základě jejich doporučení bylo do programu přijato osm nových farmářů a
byla přijata opatření, která měla odstranit slabiny projektu (např. zavedení symbolického
úroku, rozšíření spolupráce s místní samosprávou nebo zintenzivnění monitoringu).
Dobrovolníci Maendelea během pobytu v Tanzanii také zprostředkovali předání daru od
českého občanského sdružení International Humanity tanzanské organizaci Tumaine ya
Wazee.
Ve druhé polovině roku 2012 se Maendeleo věnovalo především aktivnímu
fundraisingu (propagace v médiích, veřejné přednášky, organizace fundraisingového
koncertu a zábavného večera Gamenight). Úsilí v této oblasti přineslo své výsledky, neboť
Maendeleo v roce 2012 splnilo veškeré své závazky a do roku 2013 dokonce vstoupilo s
drobnou finanční rezervou.
Podpoření farmáři
V roce 2012 byli do projektu „Zemědělské mikropůjčky“ nově zapojeni tito farmáři

(seřazeni abecedně):
 Noah Alipipi (61 let)
 Madawa Bashilu (42)


Mussa Ilonga (44)

 Felestina Kyamba (36)


Ibrahim Mdutu (28)

 Fredy Mfumbulwa (62)


Ally Tahamimu (52)

 Nathe Tupatane (34)
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Finanční zpráva za rok 2012
Příjmy za rok 2012
Zdroj příjmu

Částka

Poznámka

Dary
16 721,55 Kč

International Humanity
Zuzana Břehová

5 000,00 Kč

Tonersyp

2 000,00 Kč
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600,00 Kč

Poděkování patří studentům Mezinárodních
rozvojových studií na UP v Olomouci.

Příjmy z fundraisingových akcí
Maendeleo Gamenight

6 687,00 Kč

Poděkování za spolupráci patří
Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.

Koncert v Olomouci

5 630,00 Kč

Zvláštní poděkování za podporu této akce
patří Autoškole Mikulka.

Vratné dary (mikropůjčky)
Miloš Grošup

6 720,00 Kč Mikropůjčka pro Mussu Ilongu

František Müller

6 720,00 Kč Mikropůjčka pro Madawu Bashilu

Unie rodičů ČR, Sdružení rodičů,
přátel a žáků "Libverda"

6 720,00 Kč Mikropůjčka pro Nathu Tupatane
Ostatní příjmy

Prodej rýže v Tanzanii

25 893,00 Kč

Přednáška pro NFMF

1 553,00 Kč

Členské poplatky

1 000,00 Kč
0,88 Kč

Úroky z banky

Výdaje za rok 2012
Zdůvodnění výdaje

Částka

Poskytnutí mikropůjček v Tanzanii

Poznámka

59 167,00 Kč

Podpora seniorů v Tanzanii (Tumaine
ya Wazee)

8 657,00 Kč

Viz kapitola Zpráva o činnosti, hrazeno z
daru International Humanity.

Koncert v Olomouci

2 000,00 Kč

Celkově skončil koncert ziskem 3630 Kč
(viz příjmy).

Přednáška pro Nadační fond
Microfinance (NFMF)

1 053,00 Kč Zisk pro Maendeleo 500 Kč (viz příjmy)

Administrativní náklady

584,00 Kč

Maendeleo Gamenight

507,00 Kč

Stav financí k 1.1.2012:
Celkové příjmy za rok 2012:
Celkové výdaje za rok 2012:
Stav financí k 31.12.2012:

0 Kč
85 245,43 Kč
71 968,00 Kč
13 277,43 Kč
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Celkově skončila akce Maendeleo
Gamenight ziskem 6180 Kč (viz příjmy).

Naši partneři
Za podporu a spolupráci velmi děkujeme především těmto partnerům:
 International Humanity
 Občanské sdružení Bez Mámy


Nadační fond Microfinance



Toner.syp



Dandy67

Plány na rok 2013
Členskou schůzí byly schváleny následující plány na rok 2013:
 Uspořádání 2. ročníku fundraisingového koncertu a Gamenight
 Uspořádání 1. ročníku fundraisingového závodu v běhu na lyžích (Stříbrná běžka) a tří
závodů ve vytrvalostním běhu
 Pořádání odborných přednášek pro veřejnost a studenty
 Asistence při zakládání partnerské neziskové organizace v Tanzanii
 Rozšíření nabídky mikrofinančních služeb obyvatelům okrsku Utengule/Usangu o
spoření a zpřístupnění těchto služeb většímu okruhu lidí než doposud
 Zvážení možností rozšíření portfolia poskytované rozvojové pomoci mimo oblast
mikrofinancování

Závěr
V průběhu roku 2012 se Maendeleo plně etablovalo jako zaběhnuté občanské
sdružení, které se postupně dostává do povědomí české veřejnosti. Podařilo se rozšířit
činnost v Tanzanii.
V roce 2013 na Maendeleo bezpochyby čeká celá řada těžkých výzev. Na základě
zkušenosti z prvního roku fungování sdružení lze predikovat, že se s nimi úspěšně vyrovná a
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skrz svou činnost přispěje svým dílem k redukci chudoby a rozvoji v tanzanské oblasti
Utengule/Usangu.
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