Závěrečná zpráva z benefiční akce Maendeleo GAMENIGHT 2017 na podporu farmářů v Tanzanii

Za krásné plakáty děkujeme Filipovi Kevélymu. V případě zájmu o grafiku ho kontaktujte zde.
Pozvánka na akci ze studentského časopisu Helena v krabici.
Pozvánku na akci nám pomohli šířit také: Rádio Haná, Olomoucká Drbna, JsemzOlomouce.cz a další.
Galerii s fotkami z celého herního večera najdete na našem Facebooku.
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GAMENIGHT aneb Šesté Mistrovství Olomouce v herním šestiboji
konané 21. 11. 2017 od 20.00 hod. na Moravské vysoké škole v Olomouci

Již pošesté jsme pořádali fundraisingovou akci Gamenight – Mistrovství Olomouce v herním šestiboji.
Akce se konala ve stejném ročním období jako obvykle, a to 21. listopadu 2017 a tradičně byla
pořádána dobrovolníky Maendelea a studenty katedry rozvojových studií Univerzity Palackého
v Olomouci. Herní večer se odehrál již počtvrté v hlavním sále Moravské vysoké školy, jež nám prostory
pro jeho účely i letos propůjčila zdarma v rámci podpory. Výtěžek z Gamenight 2017 je 21 053 Kč
a v plné výši podpoříme z výdělku chudé farmáře na venkově v Tanzanii.
Události se letos zúčastnilo přibližně 150 lidí, z toho bylo 110 hráčů, tedy 55 herních dvojiček. Soutěžící
byli povzbuzováni svými přáteli i svými protihráči. Věříme, že i soutěžící odcházeli s dobrým pocitem
z akce a užili si ji. To je totiž to hlavní, o co nám jde. Chceme, aby se návštěvníci během večera
především bavili, ať už se svými přáteli nebo s dalšími hráči.
Gamenight se každoročně koná s cílem podpořit vlastní finanční zdroje neziskové organizace
Maendeleo, která podporuje drobné farmáře a farmářky v Tanzanii pomocí účelových mikropůjček a
odborných vzdělávacích seminářů zaměřených především na zemědělství. V posledních letech
podporujeme i další výdělečné aktivity, jež pomáhají drobným farmářům diverzifikovat a zvyšovat
příjmy do rodinného rozpočtu.
Vydělaná částka z fundraisingové akce Gamenight nám umožní podpořit nové i již fungující
svépomocné skupiny farmářů v zemědělské sezoně 2017/2018, a také komunitní projekty partnerské
organizace Wakulima Maendeleo, v které jsou všichni podporovaní farmáři v Tanzanii sdružení.
Před samotným herním soubojem proběhla od 18.30 hodin přednáška o Tanzanii, ale také o cestování
v Zimbabwe a v Botswaně, které se letos ujala dobrovolnice Zuzana Břehová. Se svou přednáškou
„Tanzanie, Zimbabwe a Botswana: cesty 2017“ vyprávěla o pobytu na tanzanském venkově
s neziskovou organizací Maendeleo, o tom, jak se v Tanzanii žije i cestuje nebo jaké to je, vzít si měsíc
dovolenou z práce a odjet za další „prací“ na tanzanský venkov. V další části vyprávění se Zuzka
věnovala Zimbabwe a Botswaně, dalším zemím subsaharské Afriky, které navštívila v nedávné době.
Během večera si účastnici mohli poprvé zakoupit také nástěnný benefiční kalendář Maendelea na rok
2018 ve formátu A3. V kalendáři jsou fotografie z Tanzanie, ale i z dalších míst východní a jižní Afriky,
které byly pořízené českými dobrovolníky organizace. Další možností, jak mohli účastníci přispět
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na podporu farmářů, bylo symbolické zakoupení balónků, jež byly v hodnotě vratného daru 500 Kč.
Děkujeme všem, kteří nás letos podpořili navíc i touto cestou.
Hlavní program v podobě pěti her byl zahájen v 8 hodin večer. Základními soutěžními hrami byly
pexeso; živé Člověče, nezlob se; město, jméno, zvíře, rostlina, věc; hod na šiškožrouta a karetní hra
ferbl známá také jako prší. Pexeso jsme letos vytvořili jako novinku naše vlastní, sestávalo z fotek
dobrovolníků Maendelea z projektů z Tanzanie, a mělo úspěch. 
Vítězové svých soutěžních skupin se nakonec utkali ve finálové čáře. Atmosféra byla opravdu napjatá,
všichni soutěžící, i již vyřazené dvojičky, bedlivě sledovali, kam nejčastěji používané mince - pěti-,
deseti- nebo dvacetikoruna dopadnou. Postupně soutěžící dvojice vypadávaly a atmosféra houstla.
Nakonec suverénně vyhrál sympatický dívčí tým.  Gratulujeme!
Razíme, že základem dobré akce je také dobré jídlo a pití. A to i letos vyšlo perfektně. Během akce se
mohli všichni občerstvit v našem bufetu, který nabízel na uhašení žízně točené pivo z regionálního
Pivovaru Chomout, bílé víno zajištěné Naší vinotékou a k zakousnutí byly již tradičně slané dobroty
z olomoucké Tvarůžkové cukrárny či veganské muffiny a dorty z olomouckého Bistra U Pana Lilka.
Letošní losování o hodnotné ceny od našich partnerů proběhlo těsně před finálovou čárou. Ceny byly
krásné a my tímto znovu děkujeme všem letošním partnerům Gamenight. Díky jejich darům jsme akci
opět posunuli o kousek dál a i výtěžek z herního večera je díky spolupráci vyšší. Celkem bylo pro
soutěžící připraveno 16 cen – mezi nimi například poukazy na sportovní a zážitkové aktivity, volné
vstupenky do kina či divadla, praktické a zároveň originální doplňky do bytu, poukázky na dobré jídlo,
knižní průvodce a slovníky, nástěnné kalendáře, elektronika či poukazy na taxislužbu po Olomouci.
Během herního večera, plného smíchu a emocí, se nám podařilo vydělat opravdu úctyhodnou částku,
která dál poputuje k tanzanským farmářům z okrsku Utengule/Usangu. Jsme nadšeni, že peníze jdou
vydělat i takovým způsobem, který dokáže „dárcům“, v tomto případě dobře se bavícím soutěžícím,
vytvářet na tvářích úsměv.
Jako pořadatelé celého večera jsme moc rádi za to, že se nám i letos podařilo navázat spolupráci hned
s několika regionálními partnery, kteří dělají věci poctivě a zaručují k tomu i perfektní chuť či kvalitu.
Podpořili nás partneři, kteří dělají věci tak trošku jinak, a to my máme rádi.  Děkujeme!
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Partneři Gamenight 2017:

„BEZ VÁS BYCHOM TO ZVLÁDLI JEN TĚŽKO. VAŠÍ PODPORY SI OPRAVDU VELMI VÁŽÍME
A DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE KE SVÉPOMOCI DROBNÝM FARMÁŘŮM
V TANZANII. TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.“
Pořadatelé a dobrovolníci neziskové organizace Maendeleo
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O pořadateli Gamenight 2017:

Kdo jsme?
Maendeleo je nezisková organizace, která vznikla v prosinci roku 2011. Založili ji studenti
z katedry rozvojových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti má Maendeleo
sedm stálých dobrovolníků, kteří se starají o kompletní chod organizace. Všichni pracují pro
Maendeleo dobrovolně a ve svém volném čase.

Kde působíme?
Organizace má aktivní základnu v Olomouci, odkud řídí svoji činnost i fundraisingové akce.
Rozvojový projekt je realizován ve východní Africe na jihozápadě Tanzanie, konkrétně
v regionu Mbeya ve vesnicích Mahango, Malawatu, Utengule a Iduya.

Co děláme?
Náš největší projekt Podpora farmaření kombinuje vzdělávání s poskytováním mikropůjček
a prosazuje udržitelné metody hospodaření s půdou. Pomáháme dlouhodobě a koncepčně,
s důrazem na udržitelnost všech našich aktivit. Během více než pětileté spolupráce s
Maendeleem jsou svépomocné skupiny vedeny k co největší samostatnosti a k tomu, aby si
během této doby naspořily dostatečně samy a žádnou další půjčku již nepotřebovaly.
Nepodporujeme závislost chudých obyvatel na rozvojové pomoci, proto se naši práci snažíme
dělat tak, aby dávala smysl i v širším kontextu. Naší dlouhodobou vizí je pomoci vytvořit zdravou
a silnou společnost, která se o své obyvatele zvládne postarat sama. Pomáháme ke
svépomoci.

Koho podporujeme?
Podporujeme tanzanskou organizaci Wakulima Maendeleo, ve které jsou sdružení
podporovaní farmáři a farmářky. Činnost organizace je zaměřena na nejchudší obyvatelstvo
na venkově, a to bez ohledu na náboženskou víru či etnickou příslušnost. Podporujeme farmáře
pracovité, poctivé a především ochotné učit se nových věcem.

Jak můžete pomoci i Vy?
Pro vybrané farmáře sháníme poskytovatele mikropůjček - dárce. Můžete nás podpořit také
finančním darem na supervizi a fungování našich dalších projektů v Tanzanii. V případě, že
byste nás rádi podporovali pravidelně, můžete vstoupit do Klubu dárců Maendelea. Budeme
rádi za Vaši podporu i doporučení. Ozvěte se nám, budeme se těšit na spolupráci!
Zajímají Vás další odpovědi? Zkuste naše
nebo nás kontaktujte přímo, rádi vše zodpovíme!

webové

stránky

www.maendeleo.cz

tel.: + 420 737 989 899

e-mail: info@maendeleo.cz
web: www.maendeleo.cz
Facebook: Maendeleo
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