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Profil spolku

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

Struktura organizace
K 31. 12. 2018 měl spolek Maendeleo následující strukturu:
Výkonný výbor
Předseda spolku: Martin Schlossarek
Místopředsedkyně spolku: Zuzana Břehová
Členové výkonného výboru: Adéla Hemelíková, Renáta Matová, Kateřina Mejsnarová

Dozorčí rada
Předsedkyně dozorčí rady: Barbara Hudcová
Místopředseda dozorčí rady: Vojtěch Jochim
Člen dozorčí rady: Jaromír Harmáček
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Úvodní slovo

MILÍ PŘÁTELÉ MAENDELEA,
Uplynulý rok 2018 se pro členy spolku nesl ve znamení změn. Další značná část dobrovolníků
Maendelea úspěšně ukončila studium na vysoké škole a opustila Olomouc, kde se dosud odehrávala většina
našich aktivit v Česku. Už se nevídáme každý týden, proto jsme zvolili systém setkávání a práce během
několika vícedenních schůzí za rok. Přesto jsme právě v srdci Hané uspořádali první ročník nejen
studentského benefičního běhu s názvem „Parkem za párkem“. Pro následující rok máme v plánu spustit
vlastní e-shop s oblečením a doplňky, který pomůže dál financovat naše aktivity. Jsme moc rádi, že se nám
tento projekt podařilo zafinancovat úspěšnou fundraisingovou akcí přes crowdfundingový portál Startovač.
Uplynulý rok se nám ale vydařil i v Tanzanii. Naši dobrovolníci zemi navštívili jak v období dešťů,
tak v období sucha. Na vlastní oči jsme se přesvědčili o tom, jak tvrdě naši farmáři pracují, a také jak výrazně
jim naše aktivity pomáhají. Vážíme si toho, že máme možnost sledovat konkrétní příběhy a úspěchy rodin,
které se staly členy naší partnerské organizace Wakulima, v překladu „Farmáři“. Obzvláště nás těší, že
nejedna domácnost z projektů Maendelea investuje část zdrojů, které si díky naší podpoře vydělají navíc,
do vzdělání svých dětí a do ochrany jejich zdraví.
Těší nás i to, že se Wakulima od Maendelea opravdu postupně osamostatňuje a pomoc se pomalu
ale jisté mění ve spolupráci dvou stabilních a rovnocenných organizací. První vlaštovkou tohoto procesu se
již předloni stalo vítězství farmářů v soutěži o malotraktor, v současnosti se toho však děje mnohem více.
Vedení Wakulimy s našim souhlasem samo stanovilo pravidla a podmínky nového projektu Podpora
podnikání. Lídři členských skupin se starají o provoz a výnosy z pronájmů zmíněného malotraktoru. Do
budoucna se díváme optimisticky a věříme, že v roce 2019 pomůžeme ještě více lidem, než v právě končícím
roce 2018.

Martin Schlossarek
zakladatel a předseda neziskové organizace Maendeleo
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Poslání a cíle

Hlavním cílem Maendelea je podpora chudých lidí 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 nezávadné vodě je v ní během roku 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, jehož příznakem je 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, staří lidé a sirotci, neboť společnost úspěšných
lidí, kteří věří v sebe sama, se také dokáže postarat sama o své potřebné. Klademe důraz na rovnocenné
zastoupení mužů a žen, a zároveň na posilování role žen ve společnosti napříč všem našim projektům. To
se daří nejen ve vedení partnerské organizace, kterou vede žena, ale i v jednotlivých svépomocných
skupinách, které tvoří nejméně z poloviny ženy.
Naše vize a cíle realizujeme prostřednictvím několika klíčových projektů. Hlavní program Podpora
farmaření zahrnuje vzdělávání svépomocných skupin farmářů v zemědělství. Osvojené 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. Mezi další projekty napomáhající k diverzifikaci
činnosti a příjmů farmářek a farmářů a samostatnosti i nadále patří projekt Mikropůjčka pro podnikatele
na podporu rozvoje drobného byznysu.
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Kde působíme:

Maendeleo působí od roku 2011 na několika vesnicích okrsku Utengule/Usangu, v regionu Mbeya
v jihozápadní Tanzanii.

Zdroj: maps.google.com
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Zpráva o činnosti v Tanzanii

Odborné vzdělávání
Se začátkem nové hlavní zemědělské sezóny na začátku roku opět proběhly odborné vzdělávací
zemědělské semináře. Tentokrát školení zajišťoval zkušený místní zemědělský referent z okrsku
Utengule/Usangu, který se vedle produktivity na poli zaměřil také na účetnictví a obchodování s plodinami
na trhu. Vzdělávací sekce tedy přinesla spoustu novinek i pro ty z farmářů, kteří se seminářů účastnili
pravidelně již v minulosti.

S rozrůstající se farmářskou kooperativou Wakulima a vyššími úrodami všech zapojených členů se
mezi farmáři v době sklizní znovu otevřela diskuze ohledně možností výstavby nového velkokapacitního
skladu. Začali pro něj hledat vhodné a bezpečné lokace.
Pro zajištění dostatečné kvality a zvyšování konkurenceschopnosti vypěstované rýže na trhu, se
podporovaní farmáři pro následující sezónu rozhodli ustanovit komisi, která bude kontrolovat a posuzovat
její kvalitu ještě před vstupem na trh.
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Diverzifikace příjmů a aktivity v období sucha
Během následujícího období sucha trvajícího až do podzimu se jednotlivé skupiny věnovaly dalším
výdělečným aktivitám. Skupiny Tijendaje, Nyinesu, Mkobozi a Faraja se rozhodly pro výrobu a následný
prodej stavebních cihel. Mashujaa stejně jako loni sbírala a prodávala plody tropického stromu tamarind,
jejichž dužina se používá k přípravě jídel. Členové skupiny Manufaa se rozhodli pěstovat jahody a zeleninu.

Fungování malotraktoru a jeho údržba ve skupině
Farmáři sdružení v místní organizaci Wakulima loni také úspěšně splatili Maendeleu půjčku, kterou
jsme jim poskytli na nákup vlečky k malotraktoru. Dvacet procent potřebných finančních prostředků jsme
jim v podobě půjčky poskytli my, osmdesát procent farmáři vyhráli během předloňského léta v soutěži
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vyhlášené místní organizací NAFAKA za podpory Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) a
malotraktor dostali darem.
NAFAKA zajistila farmářům školení o používání malotraktoru a ti poté založili šestičlennou komisi,
která má dohled nad jeho správou. Všichni farmáři v oblasti si jej mohou za poplatek vypůjčit, členové
Wakulimy se slevou. Výtěžek je ukládán do společné kasy a je určen k případným opravám stroje. První
výdělky za výpůjčky malotraktoru šly právě na splacení bezúročné půjčky za vlečku Maendeleu.

Mikropůjčky pro podnikatele
Organizace Wakulima pokračuje také v programu „nezemědělských“ půjček pro drobné
podnikatelské záměry svých členů. Ty jim zajišťují důležitý vedlejší příjem, který jim dle jejich vlastních
výpovědí pomáhá posílat děti do školy či umožňuje navštěvovat zdravotní střediska a tedy získat přístup k
lepší zdravotní péči. Některým členům pomohla dobře investovaná mikropůjčka dokončit obchůdek se
smíšeným zbožím, jiní ji jednorázově zhodnotili například nákupem, zpracováním a prodejem opečeného
masa v místním rychlém občerstvení.
Díky pravidelným zprávám od našich dvou tanzanských supervizorů Chachy a Harounyho máme i
o těchto projektech přehled a můžeme sledovat, jak se jim daří. Zajímá vás, jak jsme ve spojení? Nejčastěji
spolu komunikujeme přes aplikaci WhatsApp, která funguje snad všude na světě a umožňuje rychlý přenos
dat i se slabším internetovým signálem. Posíláme si fotografie, videa, monitorovací zprávy, vyřizujeme
akutní záležitosti, které vyžadují naši odpověď v reálném čase, nebo si posíláme pozdravy, jak se nám daří.
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Jednou ze sdílených fotografií je i záznam z jejich návštěvy zmíněného rychlého občerstvení a
zpracovávání hovězího masa určeného na gril. To se poté prodává jako špíz a je to oblíbená místní
pochoutka.

Změna ve správě organizace Wakulima
Doposud uzavírala naše česká organizace

dohody a smlouvy s celou partnerskou

organizací Wakulima, která je následně plnila na úrovni jednotlivých skupin. Za případná selhání však nesla
zodpovědnost organizace jako celek. Taková struktura provázané odpovědnosti je funkční v malých
organizacích, jejichž členové se navzájem znají, kontrolují se a pomáhají si. Rostoucí počet skupin
z navzájem relativně vzdálených oblastí, jejichž členové již spolu nejsou příliš v kontaktu, nás však přiměl
nastavit systém férověji.
Jednotlivé skupiny nově dělíme do tzv. komor. Každá komora zahrnuje 3-5 skupin z jedné oblasti
– prozatím jsou tyto komory dvě. Při vzniku šesté skupiny se komora zpravidla vždy rozdělí. Členové komor
se tak stále mohou vzájemně kontrolovat. Na druhou stranu v případě selhání jednoho člena či skupiny
z jedné oblasti, neponesou za něj následky i farmáři z jiné oblasti, kteří neměli žádnou možnost problém
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ovlivnit. Komory navíc budou mít možnost nastavovat pravidla účinná jen pro své členy, což udělá řízení
celého systému pružnější a efektivnější.
V souladu s naším cílem udělat partnerskou organizaci Wakulima postupně nezávislou na naší
pomoci se zároveň snažíme dopřát jí postupně více autonomie v rozhodování. Úroky z mikropůjček
farmářům tak místo nás od nynějška spravuje Wakulima, která pak tyto finance rozdělí mezi potřebné
výdaje. Těmi jsou například platy tanzanským supervizorům či poplatky za organizaci farmářských
seminářů.

Výjezdy českých dobrovolníků do Tanzanie
Na jaře navštívila Tanzanii naše dobrovolnice Kateřina Mejsnarová, která kromě monitoringu
projektů sbírala data také pro svoji diplomovou práci (závěry, ke kterým došla, nás velmi potěšily – vše si
můžete přečíst zde). V červenci byl ve vesnicích předseda organizace Martin Schlossarek, který se zaměřil
zejména na schůzky s vedením partnerské organizace Wakulima, a na další pokračování naší spolupráce.
Na velké schůzi s představiteli Wakulimy si společně vyhodnotili dosavadní úspěchy a představili další
směřování aktivit v oblasti.
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Projekty společně s Martinem navštívil vůbec poprvé také Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D., člen
dozorčí rady Maendelea.

Farmářky a farmáři ve svépomocných skupinách podpořených v roce 2018
V roce 2018 bylo v rámci projektu Podpora farmaření zemědělskými mikropůjčkami podpořeno 9
svépomocných skupin po 10 členech. Celkem v prosinci 2018 farmáři čerpali 72 „velkých“ a 18 „malých“
individuálních mikropůjček (v přepočtu přibližně 6000, respektive 1000 Kč; malé mikropůjčky jsou určeny
pro nově vstoupivší členy, se kterými nemají ostatní členové Wakulimy dostatek zkušeností), kromě toho
čerpala každá skupina také mikropůjčku na společné tréninkové pole.
Nad rámec projektu Podpora farmaření byly některým farmářům poskytnuty mikropůjčky určené na
drobné podnikání. Tuto možnost využila přibližně třetina členů Wakulimy.
Všichni podpoření farmáři pocházejí z vesnic, které tvoří okrsek Utengule/Usangu. Především jde o vesnice
Mahango, Utengule/Usangu a Iduya. Členy svépomocných skupin jsou lidé napříč etnickými i
náboženskými skupinami, a to prakticky všech (dospělých) věkových kategorií. Většinu členstva
svépomocných skupin tvoří ženy.

13

Zpráva o činnosti v Česku
Fundraising: benefiční běh v parku a tradiční herní večer Gamenight
V loňském roce jsme úspěšně zorganizovali dvě vlastní benefiční akce. Počátkem května se třicítka lidí
proběhla po pětikilometrové trase napříč olomouckým parkem růží – Rozáriem. Po běhu s názvem akce
Parkem za párkem následovalo odpolední barbecue s živou hudbou pro účastníky i další přátele, kteří se
zastavili a mohli nám tak přispět na naše tanzanské projekty.

Celá fotogalerie z akce je ke zhlédnutí zde.
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20. listopadu se pak uskutečnil již 7. ročník naší největší akce za celý rok: večer s názvem Gamenight.
Mistrovství v herním šestiboji loni vyneslo 10 320 Kč a tento výtěžek rovněž podpořil činnost Maendelea v
Tanzanii. Děkujeme všem účastníkům, partnerům a dobrovolníkům za jejich podporu.

Celá fotogalerie z akce je ke zhlédnutí zde.
Maendeleo v českých médiích
V březnu poskytl předseda Martin Schlossarek rozhovor studentskému magazínu The Student
Times o mikropůjčkách jako tvrdé, ale spravedlivé formě pomoci. V květnu o naší činnosti, vizícch, ale
například i o tom, že pouze dobrosrdečnost při pomáhání v chudé rozvojové zemi nestačí, vyprávěla
místopředsedkyně Zuzana Břehová redaktorce webu Media about Development. Dobrovolnice Adéla
Hemelíková napsala v srpnu článek pro stránky Prohuman.sk obsáhlý rozbor mikrofinancí jako jeden z
prostředků v boji proti chudobě.
Benefiční africký e-shop pro podporu aktivit v Tanzanii
V roce 2018 se dobrovolníci Maendelea rozhodli založit vlastní e-shop s oblečením a s dalšími
doplňky určený k spolufinancování našich projektů. V prosinci jsme spustili podpůrnou crowdfundingovou
kampaň na stránkách Startovač.cz pod názvem Neziskovka jinak! Rozjeďte s námi e-shop. Cílových 52 tisíc
15

korun nutných k nákupu biotriček se nám díky dárcům z celého Česka i Slovenska podařilo překročit. V roce
2019 se tedy můžeme těšit na obchod s kvalitními ekologickými tričky s originálními potisky, sukněmi a
udržitelnými látkovými taškami ušitými v ČR z afrických látek z různých zemí a s dalšími kousky a doplňky,
které budou postupně přibývat.

Pravidelné schůze a dobrovolníci pracující pro Maendeleo
Vzhledem k tomu, že většina našich dobrovolníků už nežije v Olomouci, pravidelné týdenní
pracovní schůzky Maendelea jsme vyměnili za čtvrtletní víkendové schůze. Tam se můžeme sejít, společně
strategicky plánovat a zamýšlet se nad směřováním našich tanzanských projektů.
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Finanční zpráva za rok 2018

Stav financí k 1. 1. 2018: 40 926,45 Kč
Celkové příjmy za rok 2018: 170 053,39 Kč
Celkové výdaje za rok 2018: 180 020,83 Kč
Stav financí k 31. 12. 2018: 30 959,01 Kč
Rozdíl příjmy – výdaje: - 9 967, 44 Kč

Zdroj příjmu

Dary nad 2 500 Kč

Dary do 2 500 Kč

Vratné dary
Další příjmy
Příjem z prodeje kalendářů
Příjem z akce Parkem za párkem
Příjem z Gamenightu

Příjmy za rok 2018
Částka
Dary

Poznámka

Müller František
3 270 Kč
Břehová Zuzana
7 550 Kč
84 444 Kč
Givt.cz:
20 000 Kč
Startovač.cz
53 624 Kč
Mašín David
300 Kč
Schlossarková Alena
900 Kč
Suchánek David
1 000 Kč
Jurigová Veronika
1 000 Kč
Imberová Jana
1 200 Kč
Daňhel Petr
1 200 Kč
Vychodilová Veronika
1 400 Kč
21 248 Kč
Houdková Michaela
1 510 Kč
Mejsnarová Kateřina
1 678 Kč
Janáčková Marcela
2 000 Kč
Havrda Marek
2 100 Kč
Schwarzová Michaela
2 160 Kč
Němcová Martina
2 400 Kč
Haimannová Aneta
2 400 Kč
Vratné dary
Halfar Jan
500 Kč
Havrda Marek
2 900 Kč
Muller František
32 700 Kč
36 100 Kč
Ostatní příjmy
4,39 Kč Úroky na bankovním účtu
4 030 Kč Rozdíl příjmy – výdaje
5 658 Kč
6 684 Kč Rozdíl příjmy – výdaje
3 005 Kč
17 543 Kč Rozdíl příjmy – výdaje
10 360 Kč
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Zdůvodnění výdaje
Proplacení nákladů v Tanzanii

Další výdaje
Poštovní služby

Výdaje za rok 2018
Částka
Poznámka
Výdaje v Tanzanii
Proplacení části výdajů dobrovolníkům z
8 328 Kč
Maendelea ČR: tisk, překlad, doprava aj.
Výdaje v Česku
Kopírování
304 Kč
376 Kč Kancelářské vybavení
12 Kč
Legalizace dokumentu 60 Kč
1 082 Kč

Proplacení jízdného

1 004 Kč Praha – Olomouc, místní doprava

Výdaje na tisk kalendářů
Výdaje na fundraisingovou akci Parkem za
Párkem
Údržba webu

9 366 Kč

Bankovní poplatky a daň z úroku
Výdaje na fundraisingovou akci Gamenight
Záloha za trička

3 679 Kč
151 Kč Webhosting
Bankovní poplatky
1 287,83 Kč
Daň z úroku
7 183 Kč Nákup materiálu
24 200 Kč

Vrácení vratných darů

32 700 Kč František Muller

Podpora Wakulimy v Tanzanii

90 664 Kč

1 287 Kč
0,83 Kč

32 700 Kč
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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



Nano Energies | www.nanoenergies.cz



GIVT | bit.ly/Maendeleo



Dandy67 | www.dandy67.cz



Hekima Safaris | www.hekima-safaris.com



Cestovní kancelář hory | www.ck-hory.cz

A dalším stálým i novým partnerům za jejich zásadní materiální podporu benefiční akce Gamenight.

Děkujeme, že pomáháte v Tanzanii s námi. Bez vás a vaší podpory bychom pomáhat nemohli. Moc si vaší
důvěry v to, co děláme, vážíme.
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Plány na rok 2019

Členskou schůzí byly schváleny následující plány na rok 2019:


rozšíření projektu Podpora farmaření a projektu Podpora podnikání



dále posilovat a budovat kapacity tanzanské partnerské organizace Wakulima Maendeleo



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



založení a rozjezd e-shopu Maendelea a navázání další spolupráce 



uspořádat 1-2 benefiční akce na jaře a na podzim 2019



výroba a prodej nástěnných benefičních kalendářů na rok 2019



zajištění kompletního zafinancování projektů a jejich rozvoj v Tanzanii



čtvrtletní schůze českých a slovenských dobrovolníků, zajištění chodu organizace v ČR
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Závěr

V roce 2018 svépomocné skupiny úspěšně pokračovaly ve společných projektech na podporu drobného
farmaření a malých podnikatelských plánů. V projektu Podpora farmaření bylo v roce 2018 zapojeno
celkem 9 svépomocných skupin po 10 lidech, postupně tak dochází k rozšiřování zemědělské kooperativy o
další členy z tamního venkova. Cílem je, aby byla organizace Wakulima otevřená lidem z okolí, kteří budou
moci vstoupit, benefitovat ze vzájemné spolupráce a sami tak pomoci z chudoby svým rodinám a těm, kteří
se ocitnou v nouzi. Ukázalo se, že farmáři ve vedení Wakulimy jsou velmi kompetentní, a schopni
demokraticky řídit tuto organizaci, přičemž respektují názory jeden druhého a mají zájem na zdravém
fungování organizace. Wakulima poskytuje svým členům rovné příležitosti pro muže a ženy, i pro členy
různých etnických a náboženských skupin. Podařilo se vytvořit otevřenou organizaci, jejíž další rozvoj a
budování kapacit jejich členů v příštích měsících bude zásadní pro její další fungování.
Naší vizí do budoucna zůstává, že se Wakulima Maendeleo bude starat o kompletní chod projektů v
Tanzanii a bude si určovat své vlastní priority a potřeby. I během příštího roku tak chceme pokračovat v
naší vizi a předávat další pravomoci přidružené tanzanské organizaci Wakulima Maendeleo tak, aby
samotní farmáři měli větší podíl na řízení projektů v Tanzanii. Další prioritou zůstává vytváření podmínek
pro rozšiřování počtu lidí zapojených v projektech.
V roce 2018 se opět podařilo posbírat nemálo „tvrdých“ dat, která nám pomáhají objektivně hodnotit, co
a jak pomáhá a jaký přínos má Maendeleo pro tamní komunity. Potvrdilo se, že našim farmářům projekt
skutečně pomáhá, zároveň jsme získali celou řadu podnětů pro zlepšení, která budeme implementovat
v roce 2019.
V České republice se chceme soustředit na větší medializaci a šíření povědomí o našich aktivitách a
rozvojové spolupráci v africké Tanzanii. Rádi bychom také s širokou veřejností mluvili o důležitosti a
významu pomáhat lidem, kteří se ocitli v chudobě, ať už se soustředíme na pomoc v České republice nebo
třeba drobným farmářům ve východoafrické Tanzanii. Prioritou pro práci v Česku zůstává získání
potřebného množství finančních prostředků, abychom mohli smysluplně pomáhat ke svépomoci tam, kde
je to potřeba.
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Pomáhejte s námi i Vy!

Pomáhejte s rozumem, zodpovědně, a tam, kde to má smysl! Podpořte s námi farmářky a farmáře na
venkově v Tanzanii. K tomu, abychom mohli pomáhat v Tanzanii i dál, potřebujeme i vaši pomoc.

Darujte lidem druhou šanci. Pomáhejte s námi v Tanzanii.
Pomoc ke svépomoci

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