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GAMENIGHT – Mistrovství Olomouce ve stolním šestiboji 2014 

konané 9. 12. 2014 v 19:15 – 23:15 h na Moravské vysoké škole v Olomouci 

 

Fundraisingová akce zvaná Gamenight byla letos pořádaná studenty Moravské vysoké školy 

a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého pro neziskovou organizaci MAENDELEO. 

Benefiční večer se nesl v duchu stolních her, jako jsou Člověče, nezlob se; pexeso; osmisměrky 

a město, jméno, zvíře, rostlina, věc; ale skákalo se také přes gumu a finalisté se proti sobě 

kolem večerní půl jedenácté utkali v čáře (házení mincí co nejblíže k čáře).  

 

 

Celá akce se koná již třetí rokem na podporu organizace Maendeleo a její činnosti v Tanzanii. 

I díky této veřejné akci studentského rázu může pomáhat chudým farmářům v Tanzanii 

a rozšiřovat svou činnost, tedy podporovat co nejvíce, a především co nejlépe. Akce se celkem 

zúčastnilo na 170 lidí, z toho stovka soutěžících a další přihlížející a fanoušci, kteří si přišli dát 

něco dobrého do bufetu a podpořit své kamarády. Celkový výdělek z akce je 20 164 Kč. 

Tato částka nám dělá velkou radost, ale největší radost budou mít z naší společné podpory 

samotní farmáři. Kompletní fotogalerii zveřejníme na našem facebooku, některé zveřejníme 

také na webu (a nasdílíme na event akce).  

https://www.facebook.com/pages/OS-Maendeleo/325831937451017
http://www.maendeleo.cz/
https://www.facebook.com/events/580627752083887/?ref=22
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Kromě možnosti zakoupení bohatého občerstvení – jak nápojů, tak jídla a dalších pochutin, 

bylo možné podpořit organizaci i přímým příspěvkem na farmáře či farmářku v Tanzanii 

pomocí vratného daru. Podařilo se celkem vybrat na účelovou zemědělskou mikropůjčku 

a vzdělávání pro Felestinu Kyambu, a to celou částku 6 800 Kč. (Tato částka je započítána 

v celkovém výdělku akce.) Lidé, kteří se na vratný dar pro farmářku nezávisle na sobě složili 

(částka jim bude vrácena zpět za jeden rok, více na Pomáhejte s námi), si mohli vzít balonek 

s heliem a ty tak doplňovaly hravou a příjemnou atmosféru mistrovství. 

 

 

Za podporu celé akce velmi děkujeme všem partnerům Gamenight 2014, kteří nám v mnohém 

pomohli akci zpropagovat, uskutečnit a především pomohli s ulehčením nákladů 

organizátorům, což znamená větší výdělek pro organizaci → tedy vyšší podpora pro chudé 

tanzanské rolníky. Děkujeme za poskytnutí nápojů, občerstvení i krásných a hodnotných cen 

do tomboly. 

Jmenovitě děkujeme těmto partnerům: 

 Za poskytnutí prostor 

 

 Pivovaru Holba 

  

 1. filmové vinotéce 

 

http://maendeleo.cz/pomahejte-s-nami
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 Špagetárně Olomouc 

 

 Tvarůžkové cukrárně 

 

 Firmě Trivision, s.r.o. 

 

 Premiere Cinemas Olomouc 

 

 Outdoor agentuře M-Guide  

 

 Club Koruna 

 

 Lezecké stěně Flash Wall 
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 Specializovanému obchodu Mader Sport 

 

 Agentuře7.cz 

 

 Kanceláři CK hory 

 

 Firmě za reklamní a kopírovací služby 

 

 České spořitelně 

 

 Olomoucké taxi službě 

 

 Firmě s tonery a tiskárnami, servis 

 

 

„VAŠÍ PODPORY SI PRAVDU VELMI VÁŽÍME A DĚKUJEME, ŽE JSTE NÁM TAK POMOHLI 

PODPOŘIT DROBNÉ FARMÁŘE  V TANZANII. TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.“ 

Pořadatelé a členové neziskové organizace Maendeleo. 
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Kdo jsme? 

Maendeleo je nevládní nezisková organizace, která vznikla v prosinci roku 2011. Založili ji studenti 

z Katedry rozvojových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti má Maendeleo celkem 

sedm dobrovolníků, kteří se starají o kompletní chod organizace. Všichni pracují pro Maendeleo ve 

svém volném čase a s radostí :-). 

Kde působíme? 

Organizace má aktivní základnu v Olomouci, odkud řídí svou činnost i fundraisingové akce. Rozvojový 

projekt je realizován ve východní Africe na jihozápadě Tanzanie, konkrétně v regionu Mbeya 

ve venkovských obcích Mahango, Malawatu, Utengule/Usangu, Iduya a Simike. 

Co děláme? 

V Tanzanii realizujeme projekt podporující rozvoj drobného farmaření. Zapojení farmáři 

jsou motivováni ke spolupráci a prostřednictvím vzdělávacích seminářů získávají nové znalosti o tom, 

jak správně a šetrně obdělávat půdu. Zároveň mají možnost čerpat mikropůjčku, která umožní i těm 

nejchudším, aby naučené postupy mohli použít v praxi, a zajistit si tak větší úrodu i příjem. Během 

tříleté spolupráce s Maendeleem jsou skupiny vedeny k co největší samostatnosti a k tomu, 

abysi během této doby naspořily dostatečně samy a žádnou další půjčku již nepotřebovaly. 

Nepodporujeme závislost chudých obyvatel na rozvojové pomoci, proto se to snažíme dělat jinak, 

aby naše práce opravdu dávala smysl. Naší dlouhodobou vizí je pomoci vytvořit zdravou a silnou 

společnost, která se o své obyvatele zvládne postarat sama. 

Koho podporujeme? 

K dnešnímu dni je zapojeno celkem 104 farmářských rodin. Činnost neziskovky je zaměřena 

na nejchudší obyvatelstvo na venkově, a to bez ohledu na náboženskou víru či etnickou příslušnost. 

Podporujeme farmáře, kteří jsou pracovití, poctiví a především ochotni učit se nových věcem. 

Jak můžete pomoci i Vy? 

Právě nyní sháníme pro vybrané farmáře podporovatele (poskytovatele mikropůjčky). Budeme rádi 

za každou podporu a doporučení. Celoročně sháníme také partnery našich fundraisingových akcí 

a vítáme i nové kreativní posily do našeho mladého týmu. :-) Umíte s grafikou, s tvorbou webovek, baví 

Vás pořádat akce, psát či komunikovat s potenciálními dárci? Máte nás komu doporučit? 

Ozvěte se nám, budeme se těšit na další spolupráci! 

Zajímají Vás další odpovědi? Zkuste naše webové stránky www.maendeleo.cz nebo nás kontaktujte, 

rádi vše zodpovíme! 

tel.: + 420 737 989 899 

e-mail: info@maendeleo.cz 

web: www.maendeleo.cz 

facebook: OS Maendeleo 

http://maendeleo.cz/
mailto:info@maendeleo.cz
http://maendeleo.cz/

