
 

Občanské sdružení 

 

Výroční zpráva 
2011 

  



 

 
2 

 

Obsah 

ÚVODNÍ SLOVO ................................................................................................................................................ 3 

PROFIL OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ...................................................................................................................... 4 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ...................................................................................................................................................... 4 

STRUKTURA ORGANIZACE .......................................................................................................................................... 4 

POSLÁNÍ A CÍLE ................................................................................................................................................ 4 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ........................................................................................................................................ 5 

PODPOŘENÍ FARMÁŘI ............................................................................................................................................... 5 

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ...................................................................................................................... 5 

NAŠI PARTNEŘI ................................................................................................................................................ 5 

PLÁNY NA ROK 2012......................................................................................................................................... 6 

ZÁVĚR .............................................................................................................................................................. 6 

 

  



 

 
3 

 

Úvodní slovo  

Milí přátelé,  

nejspíš by vás zajímalo, co nás vedlo k založení o. s. Maendeleo? Naše sdružení 

vzniklo bezprostředně po našem návratu z dobrovolnické praxe v jižní Tanzanii. Vše začalo již 

na tanzanském venkově, kde jsme strávili tři měsíce života.  

Martin Schlossarek zde v rámci výzkumu na diplomovou práci, kde zkoumal dopady a 

příčiny chudoby v rurálních oblastech jihovýchodní Tanzanie, vážně a reálně uvažoval nad tím, 

jak místním lidem pomoci. Přemýšlel, denně navštěvoval vesničany a relevantní instituce 

(kancelář starosty obce, školy, spořící družstva SACCOS a VIKOBA a další) a natáčel s nimi 

rozhovory na diktafon, po večerech je přepisoval.  

Přibližně po měsíci takové práce došel k závěru, že jednou z hlavních příčin chudoby je 

společně se špatným vzděláním nedostatek kapitálu. Hlavním zdrojem obživy na africkém 

venkově je zemědělství, jež je neodmyslitelnou součástí života místních. Na základě tohoto závěru 

a zvážení všech faktů vytvořil pilotní projekt „Zemědělské mikropůjčky“, ze kterého bude od 

letošního roku profitovat šest místních farmářů.  

Věříme, že v dalších letech se počet farmářů rozroste podle našich plánů a i přesto, jak 

složité může být těmto lidem pomáhat, věříme v jejich lepší život.  

Rádi bychom na tomto místě poděkovali našim partnerům a všem, kdo nám v uplynulém 

roce pomáhali a povzbuzovali nás. Velmi si této podpory vážíme. Bez našich partnerů, kteří nám 

umožnili cestu do Tanzanie, bychom ničeho z toho nejspíš nedosáhli.  

 

 

Gabriela Freislerová 

Členka přípravného výboru 
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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  

Občanské sdružení Maendeleo vzniklo 28. 11. 2011. Vzhledem k tomu, že před 

koncem roku nebyla svolána ustavující členská schůze, až do konce kalendářního roku 2011 

činnost sdružení řídil přípravný výbor ve složení:  

 Bc. Martin Schlossarek  

 Bc. Gabriela Freislerová  

 Mgr. Jan Schlossarek  

Přípravný výbor se usnesl na svolání ustavující členské schůze v termínu 21. 1. 2012. 

Na jejím programu bude zejména volba řádných orgánů sdružení, tedy předsedy, 

místopředsedy, členů výkonného výboru a dozorčí rady občanského sdružení Maendeleo. 

Poslání a cíle  

Hlavním cílem občanského sdružení Maenedelo je podporovat ekonomický rozvoj 

venkova v zemích třetího světa. Naše projekty jsou zaměřeny 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. 

 



 

 
5 

 

 

Zpráva o činnosti  

Maendeleo po svém vzniku na konci roku 2011 převzalo pilotní projekt „Zemědělské 

mikropůjčky“, který původně realizovali jeho členové jako fyzické osoby ve spolupráci 

s naším partnerem International Humanity. Do projektu bylo vybráno na období 2011 – 2013 

šest farmářů z vesnic Mahango a Malawatu. Cílem projektu je zvýšení průměrné úrody rýže 

na jeden akr půdy. 

Podpoření farmáři  

V roce 2011 byli do projektu „Zemědělské mikropůjčky“ zapojeni tito farmáři:  

 Miadi Mwakhaya (42)  

 Juma Ilonga (49)  

 Obedi Mengo (69)  

 Edgar Mlawa (34)  

 Terezia Mlungu (43)  

 Maiko Mkonongo (37)  

Finanční zpráva za rok 2011  

Maendeleo nevykázalo v roce 2011 žádné příjmy ani náklady. Peníze vložené do 

projektu „Zemědělské mikropůjčky“ byly administrovány prostřednictvím našeho partnera 

International Humanity.  

Naši partneři  

Za podporu a spolupráci velmi děkujeme těmto partnerům:  

 International Humanity  

 Občanské sdružení Bez Mámy  

 Nadační fond Mikrofinance 
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Plány na rok 2012  

Přípravným výborem byly vytyčeny následující plány na rok 2012: 

 Uspořádání benefičního koncertu  

 Pořádání odborných přednášek pro veřejnost a studenty  

 Výběr dalších skupin farmářů do projektu „Zemědělské mikropůjčky“ na roky 

2012/2013 a 2013/2014 a zefektivnění systému mikropůjček  

 Rozšíření rozvojových projektů  

Závěr  

Činnost občanského sdružení Maendeleo byla v roce 2011 teprve v počátcích, 

nicméně pevně věříme, že zkušenosti všech zainteresovaných a podpora partnerů povedou k 

tomu, že naše činnost bude i pod záštitou nově založené organizace úspěšná a pomůže lidem 

zapojeným do našich projektů žít kvalitní a plnohodnotný život. 


