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Zpráva o stavu projektu Zemědělské mikropůjčky 

 
  

Hlavním cílem činnosti o.s. Maendeleo je trvale zvýšit životní úroveň chudého 
venkovského obyvatelstva v Tanzanii. Projekt Zemědělské mikropůjčky k tomuto cíli přispívá 
tím, že poskytuje farmářům z okrsku Utengule/Usangu (JZ Tanzanie) dostatek kapitálu pro 
jejich hospodaření, poradenské služby a platformu pro sdílení zkušeností. 

V roce 2011 bylo do projektu zařazeno šest farmářů, kteří vytvořili skupinu zvanou 
Tijendaje Group 1. Tito farmáři obdrželi půjčku ve výši 6 200 Kč. Peníze z půjčky měly být 
využity v souladu s obchodním plánem vytvořeným o.s. Maendeleo a Tijendaje Group 1. 
Jednou z povinností farmářů bylo navštěvovat zemědělské tréninky. Půjčka měla být splacena 
ve dvou splátkách v červenci roku 2012 a téhož měsíce roku 2013. Odevzdáním druhé splátky 
bude projekt pro farmáře ukončen. 

Farmářům měl projekt umožnit akumulaci kapitálu pro jejich zemědělskou činnost 
(konkrétně pěstování rýže) a nabytí nových znalostí týkajících se hospodaření na poli. Hlavním 
výstupem projektu mělo být trvalé zvýšení životní úrovně farmářů a jejich rodin po ukončení 
projektu. 

Ve dnech 7.7.–14.8. 2012 proběhla v místě realizace projektu inspekce, kterou provedli 
předseda o.s. Maendeleo Martin Schlossarek a dobrovolnice Anna Bergerová. Cílem inspekce 
bylo zjistit, jestli je projekt dobře implementován, jestli skutečně přispívá k naplnění hlavního 
cíle činnosti o.s. Maendeleo a zjistit, jak projekt po prvním roce hodnotí samotní farmáři. 

Na místě bylo zjištěno, že všech šest farmářů z Tijendaje Group 1 hodnotí projekt 
pozitivně. Tvrdí, že se díky němu mají lépe než před vstupem do něj, a to i přesto, že na konci 
července museli zaplatit první splátku půjčky.  

Ukázalo se, že výsledky jednotlivých farmářů se poměrně výrazně liší. Je 
pravděpodobné, že cíl projektu, tedy trvalé zvýšení životní úrovně příjemců půjčky a jejich 
rodin, bude splněn u dvou farmářů. Naprosto fenomenálně si vedl především Edgar Mlanga, 
jehož sklizeň byla ze všech největší a který si díky tomu mohl dovolit koupit akr velmi 
kvalitního pole. Edgar Mlanga společně s Jumou Ilongou ukázali mimořádný potenciál 
projektu jako nástroje boje s chudobou. 

Zvýšení životní úrovně u ostatních farmářů nebude mít pravděpodobně trvalý charakter. 
Úroda, kterou tito farmáři sklidili, je sice vyšší než v předchozích letech, ale ne o tolik, aby 
umožnila kumulaci dostatečného množství kapitálu pro další roky po skončení projektu.  

Samotní farmáři připisovali slabší než očekávané výsledky nepřízni počasí (extrémní 
sucho). Ovšem fakt, že se úspěšnost farmářů relativně výrazně liší, je známkou toho, že počasí 
rozhodně nebylo jediným determinantem úspěchu či neúspěchu. Bylo zjištěno, že někteří 
farmáři použili část peněz na jiné účely, než měli. Některé zemědělské práce nebyly provedeny 
dostatečně odborně, neboť zemědělské tréninky, které měla farmářům z Tijendaje Group 1 
podle dohody poskytnout místní samospráva, vůbec neproběhly. Byla přijata opatření, aby se 
tato situace v příštím roce neopakovala. Bližší informace o problémech, které byly při kontrole 
implementace projektu Zemědělské mikropůjčky identifikovány, a o přijatých opatřeních, 
naleznete v tabulce na str. 3–5.  

V roce 2012 byla sestavena osmičlenná Tijendaje Group 2, která se do projektu zapojí 
od listopadu 2012, kdy obdrží půjčku za podobných podmínek jako Tijendaje Group 1 v roce 
2011. Těchto osm farmářů může čerpat ze zkušeností členů Tijendaje Group 1 i z opatření, 
které o.s. Maendeleo v reakci na problémy v implementaci projektu přijalo. Proto se dá 
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očekávat, že noví farmáři svými výkony dalece předčí už tak relativně dobré výsledky první 
skupiny. 

První rok Zemědělských mikropůjček ukázal potenciál projektu stát se velmi efektivním 
nástrojem boje proti chudobě v regionu. Tento potenciál nebyl zatím plně využit kvůli chybám 
v implementaci. Opatření, které o.s. Maendeleo v reakci na tyto problémy přijalo, slibují 
v příštích letech zlepšení výsledků projektu. 
 

    
34-letá Natha Tupatane (na fotce s manželem a dětmi) 
vstoupí do projektu Zemědělské mikropůjčky 
v listopadu roku 2012. 
 

 
6. srpna roku 2012, Malawatu. Setkání se skupinami 
Tijendaje. Jednání se zúčastnil i starosta Mahanga 
(v modré košili). 
 

    
Vesnice Malawatu z ptačí perspektivy. Většina lidí 
stále ještě žije v tradičních hlíněných chatrčích se 
slaměnou střechou. 

 

    
Šťastný Edgar Mlanga na svém rýžovém poli, které si 
pořídil díky projektu Zemědělské mikropůjčky. 
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Popis problému Řešení problému/prevence problému do 

budoucna 
Slabší než očekávaná úroda 

Ze 6 farmářů, kteří jsou zapojeni do 
projektu od roku 2011, budou v sezóně 
2012/2013 určitě schopni bezezbytku plnit 
Zemědělský business plán, dva (Edgar Mlawa 
a Juma Ilonga). Další dva farmáři (Terezia 
Mlungu a Obedi Mengo) pravděpodobně 
nebudou mít dostatek kapitálu pro všechny 
doporučené investice. Případ Miadiho 
Mwakhayi je popsán v kapitole Flagrantní 
porušení smlouvy ze strany Miadiho 
Mwakhayi. Výsledky Maika Mkononga 
nejsou známy (více v kapitole 
Nedisciplinovanost a neochota komunikovat). 

Z uvedeného vyplývá, že projekt 
pravděpodobně povede k naplnění hlavního 
cíle, tedy k výraznému dlouhodobému 
zlepšení sociální situace farmářů, jen 
v některých případech. Farmářům, kteří 
nebudou schopni nashromáždit dostatek 
kapitálu pro druhou sezónu, pomůže projekt 
pouze krátkodobě, po dobu jeho trvání, což je 
relativní neúspěch. 

Relativní neúspěch některých farmářů 
byl způsoben tím, že někteří z nich 
pravděpodobně nepoužili část peněz pro 
schválené účely a že některé zemědělské 
práce nebyly provedeny dost odborně, neboť 
v Mahangu – Mswiswi vůbec neproběhly 
zemědělské tréninky, které měli farmáři 
navštěvovat (viz Zemědělské tréninky 
neproběhly).  

S ohledem na smíšené výsledky 
osvobodilo o.s. Maendeleo farmáře od 
smluvní povinnosti uložit 30 pytlů rýže do 
skladu jako kapitál pro další sezónu, neboť se 
tento požadavek ukázal pro některé členy 
Tijendaje Group 1 jako nesplnitelný. 

Tijendaje Group 2, která vstoupí do 
projektu v listopadu letošního roku, má ve 
smlouvě zaneseno místo požadavku uložit 
konkrétní množství rýže požadavek „uložit 
tolik rýže kolik je potřeba na pokrytí investic 
v další zemědělské sezóně“. 

V letošní sezóně bude nad farmáři 
posílen dohled a bude jim poskytnut 
adekvátní zemědělský trénink (viz kapitola 
Zemědělské tréninky neproběhly). Úspěchy 
některých farmářů zapojených do projektu by 
mohly být speciální motivací pro ostatní. Tyto 
faktory by měly přispět ke zlepšeným 
výsledkům Tijendaje Group 2 ve srovnání 
s farmáři z první (loňské) skupiny. 

Zemědělské tréninky neproběhly 
Farmáři konstatovali, že nemohli 

naplnit bod 3b článku III Smlovy o 
zprostředkování půjčky („farmáři se zavazují 
k pravidelným návštěvám zemědělských 
tréninků organizovaných vesnicí Mahango – 
Mswiswi a následování všech obdržených rad 
a instrukcí během tréninků“), neboť 
zemědělské tréninky v obci Mahango – 
Mswiswi vůbec neproběhly. 

Vedení obce Mahango – Mswiswi a 
okrsku Utengule/Usangu obdrželo od o.s. 
Maendeleo stížnost.   

Kancléř okrsku Utengule/Usangu John 
Tua konstatoval, že okrsek nebyl o dohodě 
ohledně zemědělských tréninků mezi obcí 
Mahango – Mswiswi a o.s. Maendeleo 
informován, tudíž na její dodržování nemohl 
dohlédnout.  

O.s. Maendeleo a okrsek 
Utengule/Usangu uzavřeli písemnou dohodu, 
ve které se okrsek Utengule/Usangu zavázal 
skupinám Tijendaje poskytnout zemědělské 



 4 

tréninky a monitorovat, zda farmáři dodržují 
smluvní povinnosti směrem k o.s. Maendeleo. 
Představitelé okrsku Utengule/Usangu i obce 
Mahango se následně aktivně účastnili schůze 
Maendelea a skupin Tijendaje. 

  Nepochopení smlouvy 
Farmáři plně neporozuměli smlouvě, 

když se domnívali, že výnos z listopadového 
prodeje rýže připadne jim (respektive že bude 
odečten z jejich dluhu). Nic takového však 
smlouva neobsahovala. 

Po diskuzi bylo dosaženo 
spravedlivého kompromisu – výnos 
z listopadového prodeje rýže připadne 
farmářům, ovšem nejprve z něj budou 
odečteny náklady na skladování a sektorová 
inflace. Tyto změny byly zaneseny také do 
smlouvy s Tijendaje Group 2. Náklady na 
uskladnění rýže a sektorová inflace tvoří 
plovoucí úrok, který musí farmáři zaplatit. 
V roce 2012 byla výše úroku 6,83 %. 

V reakci na popsané nedorozumění 
o.s. Maendeleo poskytlo nově přijatým 
farmářům delší čas na nastudování smlouvy. 
Před podepsáním byla smlouva farmářům 
přečtena a důkladně prodiskutována.  

Nedisciplinovanost a neochota komunikovat 
Někteří farmáři opakovaně dorazili na 

domluvené schůze s vedením o.s. Maendeleo 
s velkým (více než hodinovým) zpožděním. 

Maiko Mkonongo se bez omluvy 
nezúčastnil ani jedné ze dvou oficiálních 
schůzek mezi Tijendaje a vedením o.s. 
Maendeleo. Přestože splnil veškeré smluvní 
povinnosti, komunikace s ním byla složitá, 
opakovaně nedodržel některé ústně dané sliby 
a neprojevil příliš zájmu podělit se o své 
pocity z projektu. 
 

Farmáři byli důrazně upozorněni, že 
pozdní příchody na schůze či absence na nich 
komplikují organizaci projektu a jsou jedním 
z důvodů, proč bude projekt v roce 2012 
rozšířen jen o 8 farmářů namísto původně 
plánovaných 12.  

Maiko Mkonongo nebyl za svou 
neomluvenou účast na schůzích potrestán, 
neboť povinnost farmářů účastnit se schůzek 
s vedením s o.s. Maendeleo není smluvně 
ošetřena.  

Povinnost navštěvovat klíčové schůze 
s vedením o.s. Maendelea bude od příštího 
roku zanesena do smluv s farmáři. 
Neomluvená neúčast bude sankcionována.   

Flagrantní porušení smlouvy ze strany Miadiho Mwakhayi 
Miadi Mwakhaya zaplatil pouze 2/5 

splátky. Vůbec nezasel, což zdůvodnil svým 
špatným zdravotním stavem. Porušil bod 2 
článku III Smlovy o zprostředkování půjčky, 
když utratil alokované peníze na 
neproduktivní činnost.  

Miadi Mwakhaya slíbil, že pokud 
v příštím roce nebude schopen splatit svůj 
dluh v souladu se smlouvou, prodá majetek, 
kterým ručí, a dluh uhradí. Pokud tato situace 
příští rok nastane, budou detailně 
zanalyzovány příčiny jeho insolvence a po 
konzultaci s jeho donorem (International 
Humanity) bude rozhodnuto o dalším 
postupu.  

Na návrh o.s. Maendelea odstoupil 
Miadi Mwakhaya z funkce předsedy 
Tijendaje Group 1. Nahrazen byl Jumou 
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Ilongou. 
Aby se situace, kdy některý z farmářů 

vědomě hrubě porušuje smlouvu 
neopakovala, byla posílena supervize projektu 
(viz níže). 

Přestože Smlouva o zprostředkování 
půjčky stanovuje, že „pokud kdokoli 
z vypůjčovatelů nezaplatí jeho část splátky, je 
povinností zbylých vypůjčovatelů zaplatit 
tento chybějící podíl“, rozhodlo se o.s. 
Maendeleo na uplatnění tohoto bodu v praxi 
prozatím netrvat a vzhledem k výše 
uvedenému slibu Miadiho Mwakhayi počkat, 
jak se situace vyvine příští rok.  

Nedostatečná komunikace mezi o.s. Maendeleo a Tijendaje 
Komunikace mezi o.s. Maendeleo a 

Tijendaje byla nedostatečná. Jediný nepříliš 
obsáhlý report od Tijendaje obdrželo o.s. 
Maendeleo v lednu letošního roku. O.s. 
Maendeleo tak nemělo v průběhu roku 
dostatečný přehled o situaci v Tanzanii a 
nemohlo o projektu informovat své dárce a 
veřejnost v takovém rozsahu, v jakém by si 
přálo. 

Chyba byla na straně o.s. Maendeleo, 
které nezajistilo způsob, jak reporty doručit 
do ČR a nedostatečně instruovalo farmáře, co 
všechno mají reporty obsahovat.  

Od letošního roku bude povinností 
obou skupin Tijendaje sejít se a sepsat každý 
měsíc report o činnosti skupiny. Report bude 
psán do předvyplněného formuláře, který 
farmářům poskytne o.s. Maendeleo. Bude tak 
zajištěno, že report obsáhne všechny 
informace, které o.s. Maendeleo považuje za 
důležité. 

Doručení kopií reportů do ČR zajistí 
dobrovolník o.s. Maendeleo Michael 
Simwaba. 

Všichni farmáři mají od letošního 
návštěvy zástupců o.s. Maendeleo pro akutní 
případy k dispozici telefonní kontakt na 
Michaela Simwabu i na předsedu o.s. 
Maendeleo Martina Schlossarka. 

Rostoucí administrativní náklady 
Administrativní náklady na projekt 

v souvislosti s přijetím osmi nových farmářů 
vzrostly. Vzhledem k další  plánované 
expanzi projektu v blízké budoucnosti je 
neudržitelné, aby tyto náklady byly placeny 
dobrovolníky o.s. Maendelea a je proto třeba 
najít jiný finanční zdroj, který tyto náklady 
pokryje.  

Bylo rozhodnuto, že 5 % z částky, 
kterou darují čeští donoři na podporu 
Tijendaje Group 2, bude použito na pokrytí 
části administrativních nákladů. Konkrétně se 
jedná o náklady na tisk, na telefonickou 
komunikaci s tanzanskými dobrovolníky a 
členy Tijendaje a na náklady spojené 
s fotodokumentací projektu. 

 


