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Profil spolku 

 

 

Základní údaje  

Název organizace: Maendeleo 

Právní forma: zapsaný spolek 

Datum vzniku: 28. 11. 2011 

IČ: 2276396 

Sídlo: Maendeleo, z.s., Šumvald 421, 783 85, Šumvald 

Tel.: +420 737 989 899 

E-mail: info@maendeleo.cz 

Web: www.maendeleo.cz 

Facebook/Maendeleo 

Youtube/NGO Maendeleo 

 

 

 

Sruktura organizace 

K 31. 12. 2021 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 

http://www.maendeleo.cz/
https://www.facebook.com/Maendeleo-325831937451017/
https://www.facebook.com/Maendeleo-325831937451017/
https://www.youtube.com/channel/UC0Y42IYo8UDfqO6jn4cfVoQ
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Úvodní slovo    

Milí přátelé Maendelea, 

 na následujících stránkách naleznete shrnutí činnosti Maendelea v Tanzanii a ČR za rok 2021. Rokem 

2021 Maendeleo uzavřelo první dekádu svého působení. Od roku 2021 se organizace rozrostla a aktuálně 

pomáhá více než stovce farmářů. To, co začalo čistě jako zemědělské mikropůjčky se postupně rozšiřovalo 

a diverzifikovalo. 

Maendeleo se vždy snažilo jít kupředu a zkoušet nové věci. Letošní rok tomu nebyl výjimkou. Ať už 

se jednalo o nový fazolový projekt s organizací CIAT či mapování terénu pro možnou implementaci 

mikrofinančního projektu na severu Tanzanie. Všechny projekty spojuje přesvědčení, že nejlepší pomocí je 

pomoc ke svépomoci. 

Jedno je však jisté. Uplynulých deset let by nebylo možných bez dobrovolníků, kteří ve vlastním 

volnu bez nároku na odměnu pro Maendeleo pracují. Nešlo by to ani bez našich tanzanských 

spolupracovníků, kteří s námi na dálku komunikují a řeší aktuální potřeby na místě. A v neposlední řadě by 

to nešlo bez našich podporovatelů a sponzorů, kteří při nás stojí a pomáhají nám. 

Přejeme si, aby Maendeleo do další dekády pomyslně vstoupilo pravou nohou a i nadále se 

organizaci dařilo plnit vytyčené cíle. 

  



6 

 

Poslání a cíle organizace 

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, která je chudobou postižena 

nejvíce. Působíme na jihozápadě země, ve venkovském regionu Utengule/Usangu.  

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, starci a sirotci, neboť společnost úspěšných lidí, 

kteří věří v sebe sama, se také dokáže postarat sama o své potřebné. 
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Zpráva o činnosti v Tanzanii 

Rýžová pole 

Pěstování rýže farmáře jako každoročně zaměstnalo po většinu roku, od obdělávání polí a sázení 

rýže, přes obdělávání až po sklízení a uskladňování rýže do společných skladů. Počasí bylo naštěstí v tomto 

roce milosrdné, a tak se úroda rýže vydařila. Harmonogram roku z pohledu farmáře shrnuje graf uvedený 

níže. 

  

Experimentální fazolové pole 

Ve spolupráci s Alliance of Bioversity International – CIAT jsme spustili pilotní projekt 

experimentálních polí s fazolemi. Dohromady deset farmářů testovalo celkově šest různých druhů semen. 

Klíčovou myšlenkou projektu je zjistit, kterým fazolím se v místě daří nejlépe a následně tyto druhy rozšířit  

mezi ostatní farmáře, zlepšit výživu jejich rodin a obohatit jejich jídelníček. 
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Fazole obsahují důležité vitamíny a minerály a jsou velmi výživné. V situaci, kdy je podle organizace 

UNICEF v regionu Mbeya každé třetí dítě zakrnělé, jsou ideálním doplňkem často monotónního stravování. 

Dopady zakrnění v nízkém věku jsou bohužel nevratné a dítě si je sebou nese i do dospělého života. Patří 

mez ně např. fyzická slabost či oslabení imunity. 

Rozjezd skupinového spoření 

Kromě rýže a fazolí se v Usangem se rok 2021 nesl rovněž ve znamení spoření. Po letech debat s diskusí 

s farmáři se letos konečně podařilo některým skupinám rozjet skupinové spoření. Spořící skupiny jsou 

rozšířený koncept napříč rozvojovým světem a výzkumy ukazují na jejich přirozené benefity.  

Svépomocné skupiny, které se věnují mikrospoření, se pravidelně scházejí (dle pravidel skupiny např. 

v intervalu 14 dní) a každý při setkání vkládá své uspořené peníze do společné pokladny. V určité fázi, kdy 

skupina v pokladně nakumuluje malý kapitál, si pak členové poskytují mikropůjčky na krátké časové 

intervaly. Mikropůjčky rotují ve skupině a z určených úroků se obnos zvyšuje a umožňuje tak vyšší půjčky 

nebo půjčky více lidem zároveň. 
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Charitativní projekt Wakulimy Maendeleo 

Jak se již stává tradicí, farmáři každoročně přichází s novými nápady, jak společně prospět své 

komunitě. V roce 2020 nakoupili nové lavice do místní školy, tentokrát se rozhodli školákům pomoci jinak. 

Farmáři spojili své síly a pomohli opravit školní záchodky pro školáky v Utengule. 

Úroveň školních záchodů často nebývá vysoká. Nedostateční hygiena pak může způsobovat 

zdravotní potíže. Nové toalety jsou jedním ze základních preventivních opatření, jak jim předcházet.  Proto 

jsme rádi, že naši farmáři se do takové činnosti pustili a přispěli k prevenci nemocí u stovek žáků v Utengule. 
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Dobrovolnice z ČR 

Během léta přijela do Usangu dobrovolnice Anet. Kromě klasického monitoringu projektů a evaluaci 

se spolu s našimi spolupracovníky z Wakulimy věnovala fazolovému projektu. Anet také zorganizovala 

tradiční „rodinný den“, který naši dobrovolníci pořádají pro utužení vztahů s farmáři. Jak jde poznat z tváří 

na fotce níže, všichni si ho společně užili. 

 

Mapování terénu v Dongobeshi 

Dalším z úkolů, které měla Anet na starosti, ji zavedl na sever Tanzanie, konrétně do městečka 

Dongobesh. Na místě zjišťovala, zdali jsou v místě vhodné podmínky na implementaci podobného 

mikrofinančního projektu, jaký běží v Usangu. Spolupráce probíhá s organizací Děti Afriky, která Maendelo 

poprosila o pomoc se zmapováním možností pro zemědělské mikropůjčky v místě. 
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Zpráva o činnosti v ČR 

Schůzky 

I v roce 2021 jsme pokračovali v nastaveném trendu online schůzek, během kterých jsme řešili 

převážně aktuální témata a úkoly. Online schůzky jsme doplnili o tři společná víkendová setkání, které jsme 

zasvětili hlavně dlouhodobému plánování, rozvíjení aktivit provozovaných v Tanzanii a plánování rozpočtu 

a fundraisingu.  

Dlouhé hodiny strávené u diskusí a počítačů jsme jako již vždy vyvážili různými teambuldingovými 

aktivitami a již tradičním opékáním špekáčků, které nemohou na žádné Maendeleo akci chybět. 

 

Volby a nový struktura Maendelea 

V druhé polovině roku 2021 proběhly volby do výkonného výboru a dozorčí rady organizace. Díky 

online hlasování jsme se mohli sejít téměř v celé sestavě, nehledě na to, v jakých koutech světa se zrovna 

dobrovolníci Maendelea nacházeli. Výsledky voleb a novou podobu formální struktury organizace najdete 

na str. 4. 

 



13 

 

Virtuální setkání pro sponzory 

Na jaře jsme uspořádali setkání se sponzory, které proběhlo poprvé kompletně online. Přestože nás 

mrzelo, že jsme se nemohli s našimi sponzory a podporovateli setkat osobně, setkání hodnotíme jako 

povedené. Během online přenosu jsme sponzorům odprezentovali výsledky za uplynulé období popsali, co 

se nám povedlo a na čem musíme zapracovat a podělili jsme se o naše plány a přání do budoucna. To vše 

bylo doplněno povídáním o dobrovolníků Maendeleo o pobytu v Usangu. 

Online přednáška „Poleťte s námi do Tanzanie... aneb jak se žije v Usangu” 

V dubnu jsme zorganizovali přednášku pro přátele Maendelea a všechny dobrodruhy, kteří si chtěli 

poslechnout vyprávění o životě v Usangu. Kačka, Martin, Barča a Vojta si nachystali nejen fotky a videa, ale 

také spoustu příběhů z výjezdů do Tanzanie. Po skončení prezentace následovala diskuse a zodpovězení 

mnoha zvídavých dotazů. 

               

Fundraisingová akce „Tanči dokud můžeš“ 

V roce 2021 vzhledem k pandemii koronaviru neproběhlo tradiční klání soutěžních dvojic ve stolním 

šestiboji, neboli Gamenight. Přece jen se však podařilo, i v komplikovaných podmínkách, uspořádat 

benefiční taneční maraton s názvem „Tanči dokud můžeš“. Jedním z výsledků akce byly dary ve prospěch 

Maendelea v souhrnné výši 25 000 Kč.  
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Velké díky za organizaci celé akce patří Realitní kanceláři Evropa, především pak zaměstnancům její 

olomoucké pobočky, kteří akci uspořádali ve svém volném čase. Výtěžek přitom šel nejen Maendeleu, ale 

také Hospici na Svatém kopečku (viz plakátek na předchozí straně). 

 

 

Maendeleo v českých médiích 

Maendeleo se také zúčastnilo výzvy České televize o promítnutí spotu neziskové organizace ve 

vysílacím čase ČT.  Přestože se nám nepodařilo zvítězit, soutěž byla impulsem k tomu dokončit tvorbu 

vlastních videí. Díky šikovnému střihači Kubovi tak na kanál youtube přibylo několik videí, které představují 

farmáře Maendelea a jejich činnost. Máme z nich velkou radost! 

Všechna videa Maendelea na Youtube lze shlédnout na kanále NGO Maendeleo. 

 Link: https://www.youtube.com/channel/UC0Y42IYo8UDfqO6jn4cfVoQ 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UC0Y42IYo8UDfqO6jn4cfVoQ
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Finanční zpráva za rok 2021   

Stav financí k 1. 1. 2021:  33 990,62 Kč       

Celkové příjmy za rok 2021: 411 816,04 Kč 

Celkové výdaje za rok 2021: 417 558,08 Kč 

Stav financí k 31. 12. 2021: 28 248,58 Kč 

 

Rozdíl příjmy – výdaje: - 5 742,04 Kč 

Příjmy za rok 2021 

Zdroj příjmu Částka Poznámka 

         Dary 

Dary nad 10 000 Kč 261 558,76 Kč 

HitHit 2020 70 073,76 Kč 
Placková 60 000,00 Kč 
Nadační fond CCBC*  41 985,00 Kč 
Frličková 25 000,00 Kč 
Pavloková 24 500,00 Kč 
Chovaneček 20 000,00 Kč 
Anonymní dar 20 000,00 Kč 

Dary do 10 000 Kč 49 860 Kč 

Diatková  5 800,00 Kč 
Amone s.r.o.**  5 000,00 Kč 
Hanáček**  5 000,00 Kč 
JMBrojler**  5 000,00 Kč 
Zeman**  5 000,00 Kč 
Bajer**   5 000,00 Kč 
Muller   4 180,00 Kč 
Němcová  2 400,00 Kč 
Parsonsová  2 400,00 Kč 
Vychodilová  2 400,00 Kč 
Mašínovi  1 350,00 Kč 
Daňhel   1 300,00 Kč 
Břehová Z.  1 200,00 Kč 
Imberová  1 200,00 Kč 
Schlossarková  1 200,00 Kč 
Břehová J.  1 100,00 Kč 
Valena       330,00 Kč 

*Dary lidí, kteří na Maendeleo, z.s. přispívají přes portál Darujme.cz 
**Dary v rámci benefiční akce „Tanči dokud můžeš“ 

Vratné dary 76 800 Kč 
Muller   41 800,00 Kč 
Schlossarek  35 000,00 Kč 

 

Příjem z Krámku naruby 23 597 Kč tržba z prodeje zboží 

Další příjmy - úrok 0,28 Kč  
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Výdaje za rok 2021 

Zdůvodnění výdaje Částka Poznámka 

Výdaje v Tanzanii 

Financování projektů v Tanzanii 261 540 Kč 

zajištění podpory partnerské 
organizaci Wakulima Maendeleo 
Group, realizátorovi projektů 
Maendelea v Tanzanii 

Výdaje v Česku – vše mimo Krámek naruby 

Vrácení vratných darů 144 100 Kč 

Muller  83 600,00 Kč 
Placková 60 000,00 Kč 
Kdosi         500,00  Kč 

Hostliner – správa webu, domény 1 860 Kč  

Tisk dokumentů a kalendářů 6 908 Kč 
tisk 408 
kopírování/platba za kalendáře 6500 

Bankovní poplatky – hlavní účet 190 Kč  

Daň z úroku 0,05 Kč  

Výdaje v Česku – Krámek naruby 

Provoz Krámku naruby 2458,23 Kč pošta, zásilkovna, nákup zboží, potřeb 

Transakční náklady (bankovní poplatky) 501,80 Kč poplatky za službu PAYS 
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Naši partneři 

Za podporu a spolupráci velmi děkujeme především těmto partnerům:  

● Katedra rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci | www.development.upol.cz  

● Česká koalice pro ochranu biodiverzity – CCBC | www.ccbc.cz  

● Nano Energies | www.nanoenergies.cz  

● GIVT | bit.ly/Maendeleo  

● Dandy67 | www.dandy67.cz  

● Cestovní kancelář hory | www.ck-hory.cz  

● BEDNAR | https://www.bednar.com/ 

● Krámek naruby | https://krameknaruby.cz/ 

● ER Energetické poradenství | https://givt.cz/ 

● Kedjom-Keku | https://kedjom-keku.com/ 

● Tvarůžková cukrárna| http://www.tvaruzkovacukrarna.cz/ 

● Koalice proti palmovému oleji | http://www.stoppalmovemuoleji.cz/ 

● OCCASIO O.P.S šance pro rozvoj | https://mikrofin.cz/ 

● MikroFin | https://mikrofin.cz/ 

● International School Olomouc | https://www.ischool.cz/ 

   

Děkujeme, že pomáháte v Tanzanii s námi. Bez vás a vaší podpory bychom pomáhat nemohli. Moc 

si vaší důvěry v to, co děláme, vážíme.  

  

about:blank
about:blank
http://www.nanoenergies.cz/
http://bit.ly/Maendeleo
about:blank
http://www.ck-hory.cz/
https://www.bednar.com/
https://krameknaruby.cz/
https://givt.cz/
https://kedjom-keku.com/
http://www.tvaruzkovacukrarna.cz/
http://www.stoppalmovemuoleji.cz/
https://mikrofin.cz/
https://mikrofin.cz/
https://www.ischool.cz/
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Plány na rok 2022  

Členskou schůzí byly schváleny následující plány na rok 2022: 

V Tanzanii: 

● další posilování a budování kapacit tanzanské partnerské organizace Wakulima Maendeleo 

● zajištění kompletního zafinancování projektů a jejich rozvoj v Tanzanii 

● příprava projektu Book sharing (Parenting for Lifelong Health) 

● příprava podkladů k zamýšlenému muzeu kmene Sangu 

● prohlubování spolupráce se současnými partnery, navázání spolupráce s akademickým a 

neziskovým sektorem v Tanzanii 

● rozšíření fazolového projektu s CIAT 

V ČR: 

● fundraisingová kampaň na platformě Donio 

● stánek z občerstvením v Zoo Liberec během letní sezony, zisk bude použit na činnost Maendelea 

● tradiční výroba a prodej nástěnných benefičních kalendářů na další kalendářní rok  

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

● uspořádání společného setkání pro sponzory 
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Závěr 

Rok 2021 uzavírá pomyslnou dekádu činnosti Maendelea. Při ohlédnutí nazpět se v nás mísí špetka 

sentimentu s pocity radosti a štěstí. To, co začalo jako pilotní projekt pro pár vybraných farmářů se 

postupem času stalo neziskovou organizací, která má v oblasti Usangu své pevné místo. Během uplynulých 

deseti let Maendeleo čelilo hned několika výzvám. Hlavně díky úsilí českých a tanzanských dobrovolníků 

se je však vždy podařilo překonat. 

Během deseti let se toho mnoho změnilo nejen v Tanzanii, ale i v ČR. Z party nadšených studentů 

Mezinárodních rozvojových studií se postupně stali absolventi a pracující. Jsme moc rádi, že se k nám 

přidávají noví členové, kteří do činnosti Maendelea vnáší nový a svěží pohled. Díky schůzkám v online 

prostoru a pravidelných víkendových setkání se nám podařilo překonat zlom, kdy se většina dobrovolníků 

rozutekla z Olomouce do různých koutů ČR a světa. 

V Tanzanii, konkrétně v oblasti Usangu, kde působíme, se toho rovněž mnoho změnilo. Jednou 

z největších změn bylo zavedení elektřiny do místních vesnic, které ještě před několika lety bylo 

nepředstavitelné. Elektřina je pouze jedním z prvků stoupající životní úrovně místních. Když přijíždíme do 

Usangu a vidíme pozitivní vývoj, máme z něho velkou radost.  

Do dalších let bychom chtěli navázat spolupráci s dalšími místními organizacemi a rozšířit činnost 

Maendelea o další aktivity. Velký potenciál vidíme v projektu Booksharing, který se zaměřuje převážně na 

matky s malými dětmi. Držíme si palce a věříme, že se nám podaří pokračovat v započaté práci a posunout 

pomoc ke svépomoci zase o kus dále. 
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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 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 

 

https://www.maendeleo.cz/domains/maendeleo.cz/pomahejte-s-nami/
http://www.maendeleo.cz/pomahejte-s-nami

