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Úvodní slovo

MILÍ PŘÁTELÉ,
uplynulý rok 2017 se nesl ve znamení rozšiřování spolupráce českého Maendelea a tanzanské
Wakulima Maendeleo Group (WMG). Svůj vlastní spolek WMG si farmáři založili na sklonku roku 2016,
z naší perspektivy to vnímáme jako obrovský úspěch a velkou příležitost k předávání projektů do rukou
místních obyvatel. Naše vize o postupném osamostatňování WMG se naplnila hned v létě, kdy naši
farmáři uspěli v soutěži projektu NAFAKA, ve které se umístili na druhém místě a vyhráli tak malotraktor.
Podařilo se nám také úspěšně pokračovat v projektu Mikropůjčky pro podnikatele. Na přelomu
března a dubna jsme finančně podpořili projekt na prodej střešních trámů skupiny Mashujaa. Skupinka
Nyienesu, která dostala podporu na prodej opečené kasavy, ve svém projektu nadále úspěšně pokračuje.
Komunitní studna, která byla vybudována na základě Grantové soutěže, byla v létě 2017 vybetonována a
následně oficiálně předána místní samosprávě. Rok 2017 bohužel nepřál dešťům, proto Tanzanii postihlo
vydatné sucho a někteří z našich farmářů počítali spíše ztráty než zisky. Z tohoto důvodu jsme farmářům
výjimečně odpustili splácení poplatku za supervizi. Více o problémech se suchem se můžete dočíst v sekci
O činnosti v Tanzanii.
V České republice jsme organizací úspěšných fundraisingových akcí a osvětovou činností navázali
na naši práci z předchozích let. Rozhovory s členy a články o činnosti se objevily na několika různých online
serverech (Rozvojovka, Aktuálně, Starty, Olomouc city), během celého února 2017 byl článek o naší
činnosti v časopise Žlutý. Na Youtube také můžete od března najít video o činnosti Maendelea v Tanzanii,
ve kterém vystupují zejména naši farmáři.
V rámci našeho hlavního projektu Podpora farmaření jsme poskytli celkem 48 mikropůjček. To
bylo možné především díky štědré podpoře našich dárců a podporovatelů z Česka a ze Slovenska. Do
projektu se nově zapojila jedna skupinka. V některých starých svépomocných skupinách došlo k obměně
jejich členů: někdy i nedobrovolně byli vyměněni ti farmáři, kteří měli malý zájem o vzdělávací semináře a
kteří nedodržovali zásady šetrného zemědělství. Nejen my, ale i svépomocné skupiny totiž chtějí pracovat
s lidmi, kteří jsou aktivní, poctiví a přínosem pro své okolí. Našim společným cílem není půjčovat lidem
peníze, ale pomáhat farmářům dělat dobře zemědělství, které jim i jejich rodinám pomůže vést lepší a
důstojný život.
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V roce 2018 bychom v Tanzanii rádi pomohli ke svépomoci ještě více lidem než v letech
předchozích. Deště jsou prozatím slibné a pláně Usangu jsou v současné době zelené, což je pro naše
farmáře velmi pozitivní. Doufáme, že letošní úroda našim farmářům vynahradí ztráty z minulého roku.
Společně s organizací Wakulima Maendeleo budeme pracovat na tom, aby byla každá koruna vydaná
Maendeleem v Tanzanii použita účelně a ve prospěch nejen členů svépomocných skupin, ale ideálně i celé
komunity. V Česku budeme šířit naši myšlenku, že lidé z Usangu nepotřebují naši pomoc, ale spolupráci.
Budeme se také snažit zajistit dostatek financí pro všechny naše aktivity v Tanzanii.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat všem našim partnerům a také těm, kteří nás podporují
slovem, finančně nebo svou dobrovolnickou prací. Bez lidí, kteří se pro cíle Maendelea jakýmkoliv
způsobem nadchnou, by Maendeleo nemohlo fungovat. Věřím, že budeme i nadále pomáhat ke
svépomoci společně.

Martin Schlossarek
zakladatel a předseda neziskové organizace Maendeleo
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Oblast působení neziskové organizace Maendeleo
Region Mbeya, okrsek Utengule/Usangu
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Profil spolku

Základní údaje
Název organizace: Maendeleo
Právní forma: zapsaný spolek
Datum vzniku: 28. 11. 2011
IČ: 22763961
Sídlo: Jeremiášova 521/7, 779 00 Olomouc - Povel
Tel.: +420 737 989 899
E-mail: info@maendeleo.cz
Web: www.maendeleo.cz
Facebook/Maendeleo
Twitter/Maendeleo_zs
Youtube/NGO Maendeleo

Struktura organizace
K 31. 12. 2017 měl spolek Maendeleo následující strukturu:
Výkonný výbor
Předseda spolku: Martin Schlossarek
Místopředsedkyně spolku: Gabriela Freislerová
Členka výkonného výboru: Zuzana Břehová
Dozorčí rada
Předsedkyně dozorčí rady: Barbara Hudcová
Místopředsedkyně dozorčí rady: Kateřina Mejsnarová
Členka dozorčí rady: Barbora Žáčková
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Poslání a cíle

Hlavním cílem Maendelea je podporovat chudé lidi v Tanzanii, jedné z nejméně rozvinutých zemí
světa. Naší cílovou skupinou jsou drobní farmáři, kteří tvoří skupinu obyvatel, jež je chudobou postižena
nejvíce. Působíme na jihozápadě země, ve venkovském regionu Utengule/Usangu. Tato oblast je
přístupná jen po nezpevněné, prašné cestě, teprve nedávno byla alespoň zčásti napojena na elektrickou
síť a přístup k pitné vodě je v ní nestálý. Lidé se zde živí téměř výhradně zemědělstvím a nemalá část z
nich žije v jednoduchých tradičních domech.
Naší vizí je pomáhat co nejúčinněji a s minimem vedlejších negativních dopadů, mezi něž patří
i syndrom závislosti na pomoci. Příznaky syndromu závislosti na pomoci jsou pasivita obyvatel a ztráta
důvěry ve vlastní schopnosti. Cílem činnosti Maendelea je naopak posílit sebedůvěru farmářů, rozšířit
jejich možnosti rozhodovat o vlastním životě, zlepšit životní úroveň jejich rodin a prohloubit schopnost
spolupráce mezi sousedy a vesničany. Jsme přesvědčení, že sebevědomí a dobře zajištění farmáři jsou
klíčem pro trvalé řešení složité sociální situace, jíž v oblasti čelí dlouhodobě nemocní lidé, starci a sirotci,
neboť společnost úspěšných lidí, kteří věří v sebe sama, se o své potřebné dokáže i postarat sama.
Tyto naše vize a cíle realizujeme prostřednictvím programu Podpora farmaření a také pomocí
spuštěných projektů Grantová soutěž, Mikropůjčka pro podnikatele a Knihovnička v Mahangu. V rámci
hlavního programu Podpora farmaření jsou svépomocné skupiny farmářů vzdělávány v zemědělství.
Osvojené teoretické znalosti mohou vyzkoušet v praxi pod dohledem místního odborníka na společném
tréninkovém poli. Skupiny, které prokážou spolehlivost, pracovitost a schopnost se učit, jsou pak
podpořeny „měkkou“ neziskovou mikropůjčkou, jejíž výše i způsob splácení odpovídají specifickým
požadavkům farmaření. Farmáři, kteří prošli programem Podpora farmaření, sklízejí v průměru větší
úrody, jsou schopni vypěstovat více v přepočtu na jednotku plochy a zároveň jsou schopni svou sklizeň
lépe zpeněžit. Ve výsledku program přispívá také k zajištění potravinové bezpečnosti regionu.
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Zpráva o činnosti v Tanzanii

Projekt Podpora farmaření a Wakulima Maendeleo Group
K 31. 12. 2017 bylo do projektu zapojeno 9 svépomocných skupin, celkem tedy šlo o 72 farmářů.
Spolupráce se zemědělským institutem v Igurusi, kterou jsme úspěšně navázali v roce 2016, pokračovala i
v minulém roce.
Rok 2017 bohužel přinesl jen slabé deště, první deště přišly s velkým zpožděním. S praktickými
semináři se proto začínalo až během ledna, jelikož na pláních Usangu bylo stále sucho a nebylo možné
začít se sázením rýže. Slabé deště se nakonec podepsaly i na úrodě našich farmářů, která byla v roce
2017 nižší než v minulých letech. Někteří farmáři se dokonce rozhodli investovat mikropůjčku jinam
(např. výroba cihel). Za normálních okolností by takové chování bylo nepřijatelné, ale vzhledem k tomu,
že někteří farmáři počítali spíše ztráty než zisky, jsme jej tolerovali.
Během léta 2017 se stalo přesně to, v co jsme doufali, když Wakulima vznikla: členové jejího
výkonného výboru podali první žádost o grant u jiného donora, a hned napoprvé uspěli! Pět
svépomocných skupin (Faraja, Mashujaa, Nyinesu, Tujimbaje a Mkombozi) se po dohodě s vedením
WMG přihlásilo do soutěže, kterou pro farmářské skupiny z pěti regionů uspořádal USAID pod hlavičkou
projektu NAFAKA. Z více než stovky uchazečů byli zástupci WMG se svým projektem vyhodnoceni jako
druzí nejlepší. Výsledkem je to, že farmáři z WMG získali malotraktor. Podmínkou žádosti bylo také
kofinancování ze strany skupin, farmáři tedy zakoupili k malotraktoru vlečku. Jako součást programu
poskytla NAFAKA členům organizace WMG také školení v oblasti finančního řízení.
Původně jsme chtěli během období sucha 2017 navrhnout farmářům mnohem větší autonomii,
co se týče využití finanční podpory na zemědělské a nezemědělské aktivity. Vzhledem k mimořádně
špatnému počasí (největší sucho v oblasti od roku 2000) jsme se však rozhodli, že farmářům pomůžeme
odpuštěním poplatku za dohled nad projektem a odpuštěním povinnosti uskladnit rýži, a že ještě jeden
rok budeme projekt řídit podobě jako v předchozích letech. V roce 2018 (během přelomu léta a podzimu)
však chceme farmářům poskytnout více autonomie a možností k rozšíření aktivit i mimo pěstování rýže.
Pro nadcházející období dešťů 2017/2018 se farmáři rozhodli oslovit pro vzdělávací semináře
místního zemědělského referenta. Podle zpráv z Tanzanie byly teoretické semináře přínosné i pro
pravidelné účastníky seminářů, jelikož referent vykládal také o účetnictví a o obchodování produktů.
Na sklonku roku nás velmi potěšil farmář Omari Mwashuva, který se odhodlal k vlastnímu „mini“
projektu kompostování. Od prosince 2017 využívá vlastní kompost jako hnojivo na svých polích podobně
jako farmářka Kuruthum Mikidadi. Budeme dále sledovat, jak se Omarimu daří a doufáme, že své
zkušenosti bude co nejdříve sdílet i s ostatními farmáři, kteří se ke kompostování ještě neodhodlali.
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Projekt Grantová soutěž
Skupina Motomoto, která přišla s projektem komunitní studny, svůj projekt v minulém roce
dokončila. Studna byla vybetonována a klíč od ní obdržela vláda. Studna je tak k dispozici místní
komunitě. Je otevírána hlavně při výpadcích dodávek vody, což je běžné zejména během období sucha.
Vzhledem k špatné úrodě v roce 2017 jsme se s farmáři dohodli, že nové kolo pro Grantovou
soutěž a pro Mikropůjčku pro podnikatele výjimečně nebude. Na nové projekty a návrhy se tak budeme
těšit v tomto roce.
Projekt Mikropůjčka pro podnikatele
Obě mikropůjčky pro podnikatele, které jsme poskytli, můžeme hodnotit jako úspěšné. Skupina
Nyinesu stále provozuje své občerstvení v podobě opečené kasavy. Na práci v „restauraci“ skupina
dokonce najala kuchaře. Skupinka Nyinesu si pochvalovala, že příjem z kasavy se jim v minulém roce kvůli
slabé úrodě hodil více, než kdy jindy.
Skupinka Mashujaa a její projekt nákupu a prodeje střešních trámů také pokračuje velmi slibně.
Mashujaa dokonce začala svůj projekt naplňovat ještě předtím, než mikropůjčku dostala (i když
v limitované verzi). Mikropůjčku skupina dostala se zpožděním, jelikož jsme na ni sháněli finanční
prostředky. Původně jsme chtěli poskytnout jen jednu Mikropůjčku pro podnikatele, projekt střešních
trámů nás však natolik zaujal, že jsme se rozhodli podpořit ještě jeden projekt.
Projekt Miniknihovnička v Mahangu
Projekt miniknihovny je momentálně pozastavený kvůli nízkému zájmu ze strany farmářů. Knížky
jsou stále k dispozici u farmáře Godwina Mlagy. Projekt je momentálně zmražený a my se budeme snažit
vymyslet, jak s ním naložíme dále. Nicméně je jasné, že dokud farmáři neprojeví o knihy dostatečný
zájem, tak projekt nebudeme rozšiřovat.
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Seznam farmářek a farmářů ve svépomocných skupinách podpořených v roce 2017
Skupina č. 1: Nyinesu
Ismail Rajabu Nyangondo
Maneno L. Chungu
Vumilia J. Msonsa
Ramadani A. Sumuni
Martha Ngosongo
Kaudime J. Mfumbulwa
Justa Boniface Mgasi
Ester W. Mengo

Skupina č. 5: Mkombozi
Henry Njanga
Ally Dingami
Festo Shibanda
Baturi Bashiru
Halima Mbilinyi
Henry Njanga
Rahedi Festo
Suma Mbondelo

Skupina č. 2: Mashujaa
Zainabu Ezekia Kapaisya
Kuruthum M. Abdallah
Omari Mwashiuya
Mussa Nelusighwe
Rahabu Beni
Zamda Sentu
Nwaka Zawadi
Fefosta Fredrick

Skupina č. 6: Motomoto
Salome Kayange
Hamza Shabani
Tatu Amosi
Juliasi Ngonya
Lusia Khaonga
Helena Kayange
Diana Lusiana
Shabani Ramadhani

Skupina č. 3: Tukazane
Suzana Simoni
Chalesi Cheye
Sado Lushinge
Andreas Muvanda
Goldwin Mlagha
Naomi Kisambwe
Maruamu Hussein
Charles Gazili

Skupina č. 7: Tujimbaje
Jenni Danifodi
Bahati Kyusa
Telezia Kakwembe
Ester Mkongo
Taumi Kasumbele
Mere Mubwire
Rusia Mtiambule
Harima Haji

Skupina č. 4: Tijendaje
Neema Siwila
Sikitu Mjenga
Salumu Hamisi
Hadija Emeli
Fredi Mpunga
Suzana Jacobu
Lwidiko Mdenye
Tatizo Nedisoni

Skupina č. 8: Faraja
Juma Elia Nbombora
Shabani Mdeda
Erick Nyangondo
Sara Stivini
Msafiri Laison Chunga
Magreti Anthony Msasaka
Mariam Mwabebe
Emeria Shibanda
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Zpráva o činnosti v Česku

V roce 2017 již tradičně členové Maendelea přednášeli na několika místech v ČR a na Slovensku
(Praha, Ostrava, Olomouc, Liberec, Bratislava, Košice). Naší činnost jsme prezentovali také na
Ekojarmarku v Olomouci a na Majálesu Univerzity Palackého. Na obou zmíněných akcích byly přítomny
také další regionální neziskové organizace. Největší fundraisingovou akcí, kterou jsme pořádali, byl již
tradičně Gamenight aneb mistrovství Olomouce ve stolním šestiboji. Herní mistrovství se opět odehrálo
v prostorách Moravské vysoké školy Olomouc a zúčastnila se jej více než stovka soutěžících. Výtěžek
z akce se vyšplhal na 21 053 Kč. Na sklonku roku jsme vydali po roční pauze benefiční kalendáře.
Dobrovolníci Maendelea se scházeli jednou týdně a starali se o kompletní chod spolku a veškeré
administrativní činnosti. Během prodlouženého víkendu v březnu proběhl mezi dobrovolníky Maendelea
třídenní sraz, na kterém se diskutovalo o budoucím směřování celé organizace. Díky aktivitě a
pracovnímu nasazení našich sedmi dobrovolníků může spolek pokračovat ve své činnosti a nadále se
rozvíjet a rozšiřovat. V březnu jsme také uskutečnili v pořadí druhé setkání členů Maendelea s Klubem
dárců naší organizace. Jako členové České koalice na ochranu biodiverzity (CCBC) se také pravidelně
účastníme různých akcí, schůzí a víkendových seminářů, které tato platforma pořádá. Spolupráce se
CCBC nám umožňuje sdílet zkušenosti i s jinými organizacemi a pracovat na sobě tak, aby naše aktivity
v Tanzanii byly co nejefektivnější.
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Prezentace naší činnosti v roce 2017:
Report z Gamenightu. Informace o fundraisingové akci, která se konala v listopadu 2017 v Olomouci.
12/2017
Helena v krabici: Pozvánka - hoď šiškou a vyhraj putovní pohár. Pozvánka na fundraisingovou akci
Gamenight. 11/2017
ARPOK: Pozvánka - Rozvojový večer s Martinem Schlossarkem. Přednáška v Olomouci o mikropůjčkách
v Tanzanii a Zambii. 10/2017
Rozvojovka: Kaleidoskop CCBC - Gambie a Tanzanie. Pozvánka na přednášku mimo jiné o životě v
Tanzanii a projektech Maendelea. 3/2017
Youtube: Pomoc ke svépomoci v Tanzanii. Krátké video o činnosti Maendelea v Tanzanii z dílny tamních
dobrovolníků. 3/2017
ARPOK: Pilotáž vzdělávacího projektu Čokoška. Zpráva o pilotním vzdělávácím projektu Čokoška,
kterého se Maendeleo zúčastnilo. 2/2017
Žlutý: Pomoc ke svépomoci.. Článek v časopise Student Agency shrnující činnost organizace. 2/2017
Aktuálně: Telefonem proti chudobě. Afričané si oblíbili platby přes mobil, nepotřebují ani kreditní
kartu. Článek doplněný o zkušenosti Martina Schlossarka s telefonními službami v Tanzanii. 2/2017
Blog dobrovolníků. Dobrovolníci Maendelea Martin Schlossarek a Zuzana Břehová píší o svých zážitcích z
výjezdu do Tanzanie. 1-2/2017
Starty: Maendeleo podporuje farmáře v Tanzanii. Rozhovor s Martinem Schlossarek o vzniku organizace
a vizích jejího fungování. 1/2017
Olomouc City: Spolek studentů bojuje s chudobou v Tanzánii a začínají u farmářů, těch je v zemi
nejvíc. Rozhovor s Martinem Schlossarkem o činnosti Maendelea v Tanzanii. 1/2017
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Chacha s farmáři představují činnost neziskové organizace Maendeleo v Tanzanii. Video si můžete
přehrát zde.

Workshop pro drobné farmáře z projektu Podpora farmaření – výroba mýdla a bambusových výrobků.
Odkaz zde.
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Finanční zpráva za rok 2017
Stav financí k 1. 1. 2017: 37 075,37 Kč
Celkové příjmy za rok 2017: 167 299, 81 Kč
Celkové výdaje za rok 2017: 163 448, 73 Kč
Stav financí k 31. 1. 2017: 40 926, 45 Kč

Rozdíl příjmy – výdaje: 3 851, 08 Kč

Zdroj příjmu

Dary nad 2 500 Kč

Dary do 2 500 Kč

Vratné dary

Příjem z Gamenightu
Příjem z přednášky ARPOK
Příjem z prodeje kalendářů
Příjem z Majálesu
Prodej fotek
Další příjmy

Příjmy za rok 2017
Částka
Dary

Poznámka

Hekima Safaris
2 600Kč
CCBC
2 845 Kč
výtěžek z projektového dne
11 067Kč
Zuzana Břehová
2 922 Kč
dar z prodeje suvenýrů
Haimannová Aneta
2 700Kč
Martina Němcová
2 400 Kč
Petr Daňhel
1 200 Kč
Jana Imberová
1 200 Kč
Veronika Jurigová
2 400 Kč
ZŠ Samotišky
2 000 Kč
Marek Havrda
2 100 Kč
13 249Kč
GIVT
1 113 Kč
František Müller
646 Kč
Michal Ponížil
278 Kč
Adéla Hemelíková
170 Kč
dar z prodeje na Majálesu
Vendula Jones
100 Kč
Vratné dary
Renáta Placková
64 800 Kč
Marek Havrda
2 900 Kč
Thanh Huong Truong
500 Kč
69 200Kč Hana Montagová
500 Kč
Eliška Juřičková
500 Kč
Martin Cukr
500 Kč
Ostatní příjmy
24 106 Kč Rozdíl příjmy – výdaje
21 053 Kč
1000 Kč Rozdíl příjmy – výdaje
1000 Kč
14 300 Kč Rozdíl příjmy – výdaje
5 658 Kč
170 Kč Rozdíl příjmy – výdaje
170 Kč
600 Kč Rozdíl příjmy – výdaje
600 Kč
4 Kč Úroky na bankovním účtu
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Zdůvodnění výdaje
Náklady v Tanzanii

Vrácení vratných darů
Výdaje na fundraisingovou akci Gamenight
Bankovní poplatky a daň z úroku
Údržba webu
Tisk pexeso
Výdaje na prodej kalendářů
Poštovní služby

Výdaje za rok 2017
Částka
Poznámka
Výdaje v Tanzanii
Proplacení části výdajů dobrovolníkům z
10 470Kč
Maendelea ČR: tisk, překlad, doprava aj.
Výdaje v Česku
Renata Placková
64 800 Kč
František Muller
32 700 Kč
104 800 Kč
Pavlína Rezková
6 300 Kč
Atmosféra
1 000 Kč
3053 Kč Nákup materiálu
Bankovní poplatky
1 291 Kč
1 291, 73 Kč
Daň z úroku
0,73 Kč
514 Kč Wedos doména
192 Kč
Tisk kalendářů
7 896 Kč
8 112 Kč
Poštovné
216 Kč
16 Kč

Struktura příjmů Maendelea
v roce 2017
12% 8%

10%

Struktura výdajů
Maendelea v roce 2017
2%

Dary nad 2 500 Kč

6% 2%
8%

Dary do 2 500 Kč
18%
52%

Náklady v
Tanzanii

Vratné dary

Vrácení vratných
darů

Gamenight

Gamenight
82%

Ostatní příjmy

Kalendáře
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Naši partneři
Za podporu a spolupráci velmi děkujeme především těmto partnerům:

•

Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci |
www.development.upol.cz

•

Česká koalice pro ochranu biodiverzity - CCBC | www.ccbc.cz

•

International Humanity | www.internationalhumanity.cz

•

GIVT | http://bit.ly/Maendeleo

•

Dandy67 | www.dandy67.cz

•

International School Olomouc | www.ischool.cz

•

Hekima Safaris | www.hekima-safaris.com

•

2K Consulting s.r.o. | www.2kconsulting.cz

•

Trenkwalder a.s. | www.trenkwalder.com

•

Kopírování - reklama | www.kopirovani-reklama.cz

•

Tvarůžková cukrárna | www.tvaruzkovacukrarna.cz

A dalším partnerům za jejich podporu fundraisingové akce Gamenight
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Plány na rok 2018

Členskou schůzí byly schváleny následující plány na rok 2018:
•

rozšíření a zajištění bezproblémového fungování projektu Podpora farmaření a podpůrných
projektů Podpora podnikání a Podpora komunity

•

posílit kapacity a předat více pravomocí tanzanské partnerské organizace Wakulima Maendeleo
Group

•

pokračování ve sběru dat pro vyhodnocení výstupů programu Podpora farmaření na životy
farmářů a jejich okolí

•

medializace činnosti spolku, šíření osvěty v oblasti rozvojové spolupráce, navazování na
spolupráci se současnými partnery

•

založení e-shopu Maendelea na webu CCBC

•

uspořádat fundraisingovou akci v letních měsících

•

vytvořit nástěnné kalendáře na rok 2019

•

zajištění financování programu v Tanzanii
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Závěr
V roce 2017 skupiny Mashujaa a Nyineseu úspěšně pokračovaly ve svých podnikatelských činnostech
(prodej středních trámů a prodej opečené kasavy) díky Mikropůjčce pro podnikání. Projekt studny, který
vyhrál grantovou soutěž, byl v minulém roce úspěšně ukončen, když farmáři předali klíče od studny
místní samosprávě. Studna je využívána zejména v obdobích sucha a výrazně zkrátí docházkovou
vzdálenost k vodě. V projektu Podpory farmaření je zapojeno 8 svépomocných skupin. Kvůli slabým a
opožděným dešťům jsme v minulém roce nerozšiřovali projekt Podpory farmaření o další skupiny, na
další rozšíření se však chystáme v tomto roce.
Založení tanzanské organizace Wakulima Maendeleo Group přineslo své ovoce, když spolek vyhrál soutěž
pořádanou organizací NAFAKA. Na podzim 2017 tak farmáři získali malotraktor, který jim slavnostně
předali zástupci organizace. Naší vizí do budoucna je, že se Wakulima Maendeleo bude starat o
kompletní chod projektů v Tanzanii a bude si určovat své vlastní priority a potřeby. České Maendeleo by
tak poté zastávalo v podstatě pouze poradní funkci a dohlíželo na udržitelnost všech aktivit Wakulima
Maendeleo. Našim společným cílem je vybudovat v okrsku Usangu nezávislou a finančně udržitelnou
organizaci, dalo by se říci kooperativu, která bude hájit zájmy drobných farmářů a jejich rodin,
poskytovat jim služby potřebné pro růst jejich podnikání a která bude zároveň přispívat k rozvoji místní
komunity. Samozřejmostí je, že by mělo jít o otevřenou, demokraticky řízenou organizaci s rovnými
příležitostmi pro muže a ženy i pro členy různých etnických a náboženských skupin.
Během dalšího roku tak chceme pokračovat v naší vizi a předávat další pravomoce přidružené tanzanské
organizaci Wakulima Maendeleo Group tak, aby farmáři měli větší podíl na řízení projektů v Tanzanii.
Další prioritou bude vytváření podmínek pro rozšiřování počtu lidí zapojených v projektech. Chceme
naslouchat farmářům a jejich potřebám i pokračovat ve sběru „tvrdých“ dat, která nám pomáhají
objektivně hodnotit, co a jak pomáhá a jaký přínos má Maendeleo pro tamní komunity.
V České republice se chceme soustředit na větší medializaci, abychom získali dostatek prostředků
potřebných pro naše cíle a projekty v Tanzanii. Prostředky na projekty chceme také získat
prostřednictvím uspořádání dvou fundraisingových akcí a založením e-shopu na webové stránce CCBC.
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Pomáhajte s námi i Vy!

Chcete pomáhat s námi, s rozumem, zodpovědně a tam, kde to má smysl?
Podpořte Maendeleo a s námi farmářky a farmáře na venkově v Tanzanii.

Pomáhejte pravidelně a staňte se členem Klubu dárců Maendelea.
Pomáhejte s námi ke svépomoci.

Všechny možnosti, jak můžete podpořit činnost neziskové organizace Maendeleo najdete na webových
stránkách www.maendeleo.cz.
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