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Studenti z organizace Maendeleo bojují s chudobou ve východní Africe   

Své představy o tom, jak by měla vypadat efektivní pomoc v Africe, mění v realitu skupinka 

studentů z katedry rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrovolníci 

ze spolku Maendeleo se snaží pomáhat farmářům v Tanzanii úplně jinak, než je většina 

české veřejnosti zvyklá u podobně zaměřených neziskových organizací. 

„Pokud máte pocit, že je darování vašeho starého oblečení nebo rezivějícího jízdního kola 

skvělou cestou jak snížit chudobu v Africe, nejsme neziskovka pro vás. Nechceme totiž lidi 

v rozvojových zemích navykat pasivnímu přijímání pomoci,“ říká Martin Schlossarek, 

který Maendeleo před třemi lety spoluzakládal. Pomoc má podle něj být koncepční 

a promyšlená, jedině tak je šance, že nenadělá více škody než užitku. 

Projekt Maendelea kombinuje vzdělávání a účelové zemědělské mikropůjčky. Zapojení 

farmáři z Tanzanie jsou organizovaní v osmičlenných svépomocných skupinách, ve kterých 

se první rok učí pod odborným vedením vhodným metodám farmaření na tréninkovém poli. 

Pokud skupina dobře spolupracuje a rozvíjí se, pokračuje ještě další dva roky s finanční 

podporou ve formě mikropůjčky, která farmářům umožní naučené postupy použít v praxi na 

vlastních polích. Díky systému spoření by měla být skupina po třech letech schopná projekt 

opustit a přitom zůstat stát na vlastních nohou. Aktuálně je v projektu zapojeno 104 rolníků 

ve třinácti skupinách.  

Sezóna zemědělských prací začíná ve východní Africe už v lednu. Dobrovolníci Maendelea 

tak mají v těchto dnech plné ruce práce s hledáním českých partnerů, kteří jim pomohou 

zafinancovat další vzdělávání a mikropůjčky pro farmáře z Tanzanie. „Vysvětlujeme lidem, 

jak projekt funguje a proč věříme, že má smysl. Jsme rádi, že pomáháme drobným farmářům 

z venkova v jedné ze 48 zemí, které jsou dle OSN na seznamu nejchudších států světa. 

Je paradoxní, že právě malí producenti potravin z těchto oblastí tvoří skupinu obyvatel nejvíce 

ohroženou hladem a bídou.“, říká Olomoučanka Zuzana Břehová, členka Maendelea. 

„Lepší než někoho obdarovat je dát lidem možnost vydělat si tolik, aby žádné dary 

nepotřebovali. A přesně to v Tanzanii děláme.“, dodává Zuzana. 

Proč pomáhat právě s Maendeleem ví velmi dobře například František Müller, 

který v minulosti pokryl náklady na mikropůjčku pro dvě farmářky. Jedna z nich, 

Madawa Bashiru, je v projektu zapojena od roku 2012 a ze zisků navíc opravila střechu na 

domě své staré matky a koupila si býka, který ji usnadnil práci na poli. Nejen proto považuje 

pan Müller pomoc Maendelea za dobře cílenou a fungující: „Jeho členové mě přesvědčili také 

svým přístupem, otevřeností a tím, že vždy splnili, co slíbili.“ I proto se rozhodl, že svou 

podporu projektu letos dále rozšíří. Maendeleo doporučil také několika 

svým známým: „Považuji ho totiž za dobrou volbu pro ty, kdo mají zájem skutečně pomáhat.“ 

Více informací o organizaci a o tom, jak můžete projekt podpořit lze nalézt 

na webu www.maendeleo.cz nebo na facebooku OS Maendeleo. 
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Kontakt na organizaci:  

Mgr. Martin Schlossarek, předseda 

tel.: +420 737 989 899 

e-mail: info@maendeleo.cz  

 

www.maendeleo.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líbí se Vám jak Maendeleo pomáhá? 

Podpořte farmářky a farmáře v Tanzanii s Maendeleem. 

Údaje pro provedení platby: 

Bankovní účet: 2916398329/0800 

Variabilní symbol pro dar: 001 

Zpráva pro příjemce: Vaše kontaktní údaje a email, jméno farmáře/skupiny 

Přispět lze jak na kompletní podporu farmáře (6 800,-) či skupiny (4800,-), 

tak i jakoukoliv libovolnou částkou.  

http://www.maendeleo.cz/

