VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

PŘÁTELÉ NEW RENATO COMMUNITY SOCIETY

Úvodní slovo
Vážení přátelé, příznivci,
dámy a pánové,

stejně jako rok 2012 i rok 2013 byl pro naše občanské sdružení Přátelé New Renato
Community Society významný.

Podařilo se nám dotáhnout první velký projekt - odkoupení domu v Kashitu, který nabídl
jeho majitel pan Posita přednostně New Renatu Community, protože se mu moc líbí její
aktivity a výsledky. Díky našemu přispění má tedy naše partnerská organizace v Zambii
své zázemí. Více k této aktivitě se můžete dozvědět na str. 8.

Potřebnou celkovou částku by se nám nepodařilo vybrat, kdybychom se nerozhodli
zorganizovat dva benefiční plesy – jeden pro taneční sezonu 2012/2013, druhý pro
sezonu 2013/2014. Díky mnoha partnerům, dobrovolníkům, dárcům, podařenému
programu, účasti lidí a celkově výtečné atmosféře se oba plesy velmi povedly. Staly se
tak pevným bodem na příští roky v našem každoročním plánu akcí pro veřejnost.

V září nám přibylo nové logo - želvička, která se objevuje na malovaných látkách ze
Zambie. Také náš webový server doznal pár kosmetických úprav.

Myslím, že spolu se všemi, kdo se jakkoli zapojili, ať už jsou to členové, dobrovolníci,
dárci, partneři či sympatizanti, můžeme říci, že to byl rok úspěšný, radostný a plný naděje
do budoucna.

Vám všem děkujeme za přízeň.

Monika Höferová
předsedkyně o.s. Přátelé NRCS
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Identifikační údaje sdružení

Adresa
Přátelé New Renato Community Society, o.s.
Dvořišťská 1244
198 00 Praha 9

Web: http://pratele.newrenato.org

E-mail: info@newrenato.org
IČO 22613412

Transparentní účet: 2200272480/2010, Fio banka, a.s.
Majitel účtu: Přátelé New Renato Community Society
Název účtu: Přátelé New Renato Community Society
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Z historie

Skupina dobrovolníků a nadšenců podporovala
organizaci New Renato Community Society v Zambii již
od roku 1998, kdy se dnešní předsedkyně občanského
sdružení Přátelé New Renato Community Society, o.s.
Monika Höferová setkala ve Florencii s jednou z vůdčích
osobností této zambijské organizace - Josephem
Kafwembe.
Monika poté navrhla lidem z farnosti sv. Bartoloměje
v Praze 9 – Kyjích, zda by chtěli tuto organizaci
na
africkém kontinentě podporovat. Začaly se tedy
uskutečňovat „stánky“, jejichž cílem bylo prodejem
dárkových předmětů získat peníze na podporu projektů v
Zambii. Předměty vyráběly děti z farnosti
a
dobrovolníci - vánoční či velikonoční přáníčka, zdobené
svíce, korálky, kalendáře z obrázků dětí, domácí koláče a
buchty, atd. Zisk se pak posílal do Zambie.
Časem však okruh přátel a sympatizantů překročil
hranice farnosti. Proto jsme založili občanské sdružení
PŘÁTELÉ NEW RENATO COMMUNITY SOCIETY. Dne
11. 5. 2012 jsme byli schváleni MV pod IČO 22613412.

Návštěva NRCS v Zambii, 2011
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Poslání a cíle sdružení
Občanské sdružení Přátelé New Renato Community Society vzniklo za účelem podpory
zambijské neziskové organizace New Renato Community Society (http://newrenato.org).
Chceme pro New Renato Community Society zprostředkovávat kontakty, předávat knowhow a v rámci možností přispět na jejich rozvoj podporou duchovní a finanční.

Cíle sdružení jsou:


Rozvojová pomoc na venkově ve středoafrické Zambii.



Partnerská spolupráce se zambijskou obecně prospěšnou společností New Renato
Community Society (registrována pod číslem: ORS/102/78/16), ve zkratce NRCS.



Zvýšení informovanosti veřejnosti o reálné situaci na zambijském venkově.

Formy činnosti:
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Podpora vlastních projektů obecně prospěšné společnosti New Renato Community
Society směřujících k pozvednutí životní úrovně a soběstačnosti zambijských
venkovanů prostřednictvím sdílení know-how, zprostředkovávání kontaktů a
fundraisingu.



Pořádání přednášek a tvorba mediálních dokumentů, týkající se situace
zambijském venkově.



Spolupráce s jinými sdruženími poskytujícími rozvojovou pomoc.



Výroba a prodej dárkových a prezentačních předmětů a pořádání akcí
účelem fundraisingu.

na

za

Organizační struktura sdružení
Orgány sdružení:


členská schůze – nejvyšší orgán



výbor – výkonný orgán
členové výboru:

předsedkyně:

Monika Höferová

místopředsedkyně: Kateřina Trmačová
místopředsedkyně: Marta Höferová


dozorčí rada – kontrolní orgán
členové dozorčí rady:

Jan Rosík
Radek Ludačka
Luboš Krumphanzl

Další funkce:
 pokladník:

Anežka Havránková

Činnost a projekty v roce 2013
Leden


Stánek na plese VKH Praha

18. 1. 2013 jsme měli možnost být se stánkem Přátel NRCS na plese Vysokoškolského
katolického hnutí Praha. Akce vynesla 354 Kč.
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Únor


Stánek na plese farnosti sv. Bartoloměje

Také 2. února jsme se mohli zúčastnit plesu – tentokrát farnosti sv.Bartoloměje v Praze 9
- Kyjích. Výtěžek činil 285 Kč.


Sbírka na centrum v Zambii - odeslání 2. splátky do Zambie panu Positovi

V únoru nám přišel e-mail od Josepha Kafwembe, koordinátora z New Renato Community
Society: Majitel domu, v němž má NRCS své zázemí, požaduje urychleně zaplatit splátku
za tento dům.
Budovu má v současnosti New Renato v pronájmu. Majitel budovy pan Julius Posita,
kterému se líbí aktivity tohoto občanského sdružení, jim dal přednostní právo
k odkoupení. Nyní má ale vážného zájemce o odkoupení domu a to za komerční cenu.
Proto urychleně žádá řešení: buď ji odkoupí New Renato, a to pouze za polovinu její tržní
ceny (v přepočtu přibližně 90 000 Kč) nebo ji prodá onomu zájemci. Dům nabízí včetně
okolního pozemku cca 50×50 metrů.

Budova pochází z doby anglického kolonialismu a je jednou z mála budov v oblasti,
které jsou kvalitně postaveny. V tomto centru nyní sídlí vedení organizace, probíhá většina
vzdělávacích aktivit a slouží také pro ubytování návštěv.

Dne 26.2. bylo odesláno 1000 USD Josephu Kafwembe, aby částku zaplatil.

Protože zbývalo sehnat asi 30.000 Kč, které bylo třeba zaplatit, aby byl dům odkoupen,
rozhodli jsme se uspořádat benefiční ples.
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Duben


Benefiční ples pro Kashitu

První benefiční ples pro Kashitu se uskutečnil v pátek 12. dubna
v kulturním domě v Praze 14 - Kyjích. Zúčastnilo se jej na 100 hostů
a pomáhalo 15 dobrovolníků. K poslechu zahrála kapela Medium
a byla připravena bohatá tombola podpořená mnoha firmami.
Velkému zaujetí se těšil především pan Petr Šušor s půlnočním
překvapením.
Tím bylo nejen to, že předvedl jak se v Africe hraje na bubny a zpívá, ale také přivezl
s sebou mnoho dalších afrických bubnů, bubínků a jiných hudebních nástrojů, které jsme
si poté půjčili a společně dlouho bubnovali a zpívali. Skutečný zážitek pro všechny
přítomné.

Výtěžek plesu činil 15.067 Kč. O plese také informovala média - Radio Proglas a TV Noe.
Zprávu z tv Noe je k vidění na našem webu: http://pratele.newrenato.org/?page_id=1110
.. a děkujeme:

Květen


Odkoupení domu v Kashitu do vlastnictví NRCS

Benefičním plesem se nám podařilo získat 15.067Kč; k odkoupení domečku ale bylo
třeba poslat panu Positovi 32.849,50 Kč. Ve snaze předejít komplikacím s odkoupením
budovy jsme se rozhodli co nejdříve zaplatit celou požadovanou částku. Paní Zdislava
Höferová nám bezúročně půjčila 15.000Kč, zbylých 2.782,50 Kč jsme dali z vlastních
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rezerv. Dne 13. 5. 2013 jsme tedy mohli panu Positovi poslat částku 32.849,50 Kč
a 7. 6. 2013 byl odkoupen dům do vlastnictví NRCS.
Julius Posita, Joseph Kafwembe a Bornface Mamfunda



Stánek na Staročeském jarmarku v Praze 14 - Kyjích

V sobotu 11. 5. jsme byli přítomni na této již tradiční kulturní akci, kterou pořádá Charita
Praha 14. Prodejem dárkových předmětů jsme vyzískali 391 Kč.

Červen


Stánek na festivalu „Vítej, léto!“

V sobotu 8. června 2013 jsme se s naším stánkem zúčastnili hudebně divadelního
festivalu Vítej, léto! v Brandýse nad Labem. Tam ho již po několikáté pořádá poskytovatel
sociálních služeb Vyšší Hrádek. U našeho stánku
byl zájem především o zdobené svíce, štrůdl
a pizzakoláčky. Výtěžek z prodeje činil 1.646 Kč.
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Český dokument se představí na FF v Rio de Janeiru

14.června uveřejnilo tiskové středisko ČBK zprávu o přijetí
dokumentárního filmu Moniky Höferové Bemba: Čekání
na Godota na MFF při Světovém dni mládeže 2013.
Světové dny mládeže je označení pro celosvětová setkání mladých pořádaná katolickou
církví. Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II. V rámci Světových dnů
mládeže se koná i festival mládeže. Skládá se z mnoha kulturních akcí a vystoupení
- koncertů, výstav, divadel, tance a filmového festivalu.
Jde o historicky první český film, který byl vybrán do této světové přehlídky. Dokument
přináší svědectví o činnosti NRCS.
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/cesky-dokument-se-predstavi-v-rio-de-janeiru/

Červenec


Dokumentární film o NRCS na SDM v Riu de Janeiru

24.7. 2013 měl světovou premiéru dokumentární film Monika Hoferové Bemba: Čekání
na Godota na Světovém setkání mládeže v Riu de Janeiru. Dokument popisuje setkání
dvou kultur, dvou pohledů na svět: evropského a afrického. Lidé z Evropy přišli pomoct s
výukou do Afriky. Díky tomuto svému rozhodnutí získali mnoho pro svůj vlastní život.
Mladí lidé byli dobrovolníky v salesiánských středních školách po dobu jednoho roku.
Cestovatelé navštívili NRCS a vyprávějí o jejich zkušenosti s touto neziskovou organizací.
Web: www.skutecnaafrika.cz
Trailer: http://youtu.be/K9p4OZ-h0M8

Září
Logo
Přijali jsme nové logo - želvičku, jež se vyskytuje na některých malovaných
látkách ze Zambie. Také web našeho občanského sdružení
http://pratele.newrento.org doznal pár kosmetických úprav.
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Stánek na Svatomichalské pouti

Koncem září se každoročně koná Svatomichalská pouť Na Pernikářce v Praze 6
Dejvicích. Naše účast přinesla pro NRCS 425 Kč.

Říjen


Druhý benefiční ples pro Kashitu

Protože se v dubnu podařilo získat při benefičním plese přibližně třetinu nutné částky
pro odkoupení domečku v Zambii, rozhodli jsme se v pořádání plesů pokračovat.
Pro taneční sezonu 2013 - 2014 se uskutečnil benefiční ples pro Kashitu 18. října.
Tentokrát v Hotelu Svornost v Praze 9 Dolních Počernicích. K tanci a poslechu opět
sponzorsky zahrála kapela Medium.

Jako půlnoční překvapení si mohli hosté ochutnat africkou kaši, kterou jedí lidé v Kashitu
každý den. Díky účastníkům, sponzorům a dárcům jsme získali 15 097 Kč, což byla
částka, kterou jsme si půjčili, aby mohl být odkoupen dům od pana Posity. Částka byla
vrácena paní Zdislavě Höferové.
... děkujeme:
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Díky našemu společnému úsilí tak byl dokončen první výpomocný projekt pro New Renato
Community Society: Odkoupení domečku, kde má New Renato svou kancelář a zázemí,
a předání do jejich vlastnictví.

Listopad


Adventní kalendář

Pro adventní trhy jsme rozšířili nabídku našeho stánku o adventní kalendáře. Tento počin
přinesl pro NRC 2.000 Kč.

Prosinec


Stánek ve farnosti sv.Havla

V adventu jsme se stánkem navštívili farnost sv.Havla na Starém městě pražském. Získali
jsme 2.300 Kč

Seznam účasti stánku


18. 1.

Stánek na plese VKH Praha

354 Kč



2. 2.

Stánek na plese farnosti sv.Bartoloměje

285 Kč



11. 5.

Stánek na Staročeském jarmarku v Praze - Kyjích

391 Kč



8. 6.

Stánek na festivalu „Vítej, léto!“



29. 9.

Stánek na Svatomichalské pouti



22. 12.

Stánek ve farnosti sv.Havla

1.646 Kč.
425 Kč
2.300 Kč
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Hospodaření v roce 2013
Náklady
Spotřebované nákupy

10.273 Kč

Služby

31.652 Kč

Odeslání příspěvku do Zambie

52.849 Kč

Náklady celkem

94.774 Kč

Výnosy
Tržby za prodané zboží
Z toho: Stánky
Ples 1
Ples 2

35.565 Kč
5.401 Kč
15.067 Kč
15.097 Kč

Ostatní výnosy

31.555 Kč

Přijaté příspěvky (dary)

27.980 Kč

Z toho: Přijaté dary
26.480 Kč
Přijaté členské příspěvky 1.500 Kč

Výnosy celkem

95.100 Kč

Hospodářský zisk celkem

1. benefiční ples
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326 Kč

2. benefiční ples.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kdo se na našich akcích podíleli finančními, věcnými
nebo kreativními dary:


Marii Michalcové za sponzorskou výrobu elegantních, ručně vyrobených naušnic
do prodeje na stáncích našeho sdružení



Janě Höferové za sponzorskou výrobu originálních kravat s převážně africkými
motivy



TV Noe a rádiu Proglas



České unii neslyšících



VKH Praha



farnosti sv.Bartoloměje v Praze Kyjích



farnosti sv.Havla, Praha 1



Vyššímu Hrádku, poskytovateli sociálních služeb



pořadatelům Staročeského jarmarku v Praze - Kyjích



pořadatelům Svatomichalské pouti



anonymním dárcům,



všem, kdo se za zdar cílů sdružení modlí

 Sponzorům plesů:
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Pumpa vybudovaná vlastními silami NRCS:

Odkoupení centra:

Výuka:

Výroční zprávu vypracovali
Monika Höferová,
Marta Höferová,
Anežka Havránková.
foto Jan Rosík, Jiří Eitler
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