VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

PŘÁTELÉ NEWRENATO COMMUNITY SOCIETY

Úvodní slovo
Vážení přátelé, příznivci,
dámy a pánové,
rok 2014 byl pro naši organizaci rokem, kdy jsme byli svědky, kolik lidí chce našim
přátelům v Zambii pomoct. Sami se nám ozývali s nabídkou účasti naší organizace na
svých akcích (Expediční kamera) nebo uspořádali společenskou událost pro nás
(benefiční koncert pěveckého sboru z USA).
S velkou odezvou veřejnosti se setkala chystaná návštěva Vladimíra Zikána a jeho přátel
do New Renata na konci dubna. Bez vědomí kohokoliv z členů našeho sdružení někdo
spontánně na sociálních sítích rozjel projekt sběru brýlí a jiných darů pro „naše“
Zambijčany. Darů se poslalo více, a též hosté něco přivezli - ručně malované látky
z oblasti Kashitu. A nadšení.
Velkým úspěchem byl filmový debut naší členky Moniky Höferové s dokumentárním
filmem Bemba: Čekání na Godota, kterým tak naše organizace naplňuje svůj cíl
zvyšovat informovanost veřejnosti o reálné situaci na zambijském venkově.

Obrovským úspěchem pak byla účast našich stánků na různých místech v Praze v době
adventní.
Více se dočtete dále.

Děkujeme všem, kdo se jakkoli zapojili - dobrovolníkům, sympatizantům, dárcům,
partnerům a členům občanského sdružení, že se toho tolik podařilo.

Marta 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 Ministerstvem vnitra ČR
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 účelempodpory
zambijské
neziskové
organizace
New
Renato
Community
Society
(http://newrenato.org). Chceme pro NRCS 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:


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
na zambijském venkově.



Spolupráce s jinými sdruženími poskytujícími rozvojovou pomoc.

Výroba a prodej dárkových a prezentačních předmětů a pořádání akcí za
účelem fundraisingu.
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Organizační struktura sdružení
Orgány sdružení:


členská schůze – nejvyšší orgán



výbor – výkonný orgán
členové výboru:
předsedkyně:

Marta Höferová

místopředsedkyně: Kateřina Trmačová
místopředsedkyně: JanaHöferová


dozorčí rada – kontrolní orgán
členové dozorčí rady:
Jan Rosík
Radek Ludačka
Luboš Krumphanzl

Další funkce:
 pokladník:
Anežka Havránková
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Činnost a projekty v roce 2014
Únor
Účast našeho stánku na plese Vysokoškolského katolického hnutí Praha
Na svátek sv. Valentýna, 14.2., se uskutečnil ples VHK Praha v prostorách komunitního
centra Matky Terezy. Díky VHK jsme mohli být přítomni s prodejním stánkem a získat
prodejem dárkových předmětů 1.246 Kč pro cíle našeho občanského sdružení.

Březen
Představení organizace a stánek na filmovém festivalu Expediční kamera v Třebíči
Přátelé New Renato, o.s. bylo 14.března hostem na filmovém festivalu Expediční
kamera 2014. Koupí ručních výrobků našeho stánku podpořili návštěvníci festivalu
činnost New RenatoCommunity v Zambii částkou 1915Kč.

Benefiční koncert v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze
26. března se v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze uskutečnilbenefiční koncert
amerického univerzitního sboru TheFairfield University Glee Club pod vedením paní
dirigentky Dr. Carole Ann Maxwell, na němž m.j. zazněly skladby F. Mendelssohna Bartholdy a Z. Lukáše. Benefice vynesla 2.373Kč.
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Duben
Členská schůze
1. dubna se konala členská schůze našeho sdružení. Byla schválena výroční zpráva
a hospodaření za rok 2013 a plány na další období. Přeměna o.s. na zapsaný spolek
a s tím související změna stanov byla odložena na další členskou schůzi.
Sbírka brýlí a dalších darů pro obyvatele Kashitu
Vzhledem k tomu, že se příznivec našeho sdružení a velký milovník Afriky Vláďa Zikán
spolu s přáteli chystal navštívit další africké země a mezi nimi také Zambii, narychlo
jsme vyhlásili sbírku brýlí a případně dalších materiálních darů, které by mohli našim
přátelům
do
Zambie
dovézt.
Bez vědomí našich
členů tak někdo
bleskově
na
facebooku vyhlásil
událost Brýle pro
Afričany, Afričanky
a
načančaná
Afričančata aneb
nedovolte
svým
brýlím krnět a
tloustnout. Sbíralo
se samozřejmě i
přes
osobní
oslovování i
emailem. Vysbíralo
se nakonec cca 24
brýlí (přesný počet
jsme v té rychlosti nestihli spočítat), které prošly gratis servisem Optiky Visus v Praze 8 –
Palmovka.
Od dárců se sešly i 3 flešky. Do New Renata jsme po Vláďovi a jeho přátelích poslali
i dopis pro NRC s instrukcemi, jak co nejlépe prodloužit životnost darovaných věcí,
a 651 USD na zakoupení modemu a dalších aktuálních nutností. Tyto finance byly
získány z předchozích aktivit naší organizace.

Návštěva New Renato v Zambii
Vláďa a jeho přátelé dorazili do Kashitu 26 dubna a věci předali. Předání máme
podepsané BornfacemMamfundou, ředitelem organizace New Renato Community.
Vláďa i jeho přátelé byli návštěvou velmi nadšeni a nabídli spolupráci v budoucnu.
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Látky ze Zambie
Spolu s nadšením přivezl
Vláďa z New Renato
snad 30 malovaných
látek, které malovali lidé
z Kashitu. Ty jsou teď
v nabídce
sortimentu
našeho
prodejního
stánku.
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Červen
Se stánkem na festivalu Vítej, Léto!
14. červen jsme se se stánkem vydali na již osvědčenou akci do Brandýsa nad Labem.
V zámecké zahradě, kde se akce konala, náš stánek opět přilákal pozornost
návštěvníků a koupí našeho zboží přispěli pro naše cíle celkovou částkou 1.215Kč.

Září
Účast naší organizace na akci pro veřejnost

aktivitv rámci programu Stop Zevling, kterou pořádala
MČ Praha 14. Naším hlavním cílem bylo ukázat se
občanům městské části, kde naše občanské sdružení
sídlí, že tu jsme, co děláme a proč. Proto jsme pro děti
připravili malý zábavný program a pro dospělé
informace o našich cílech a aktivitách.
U našeho stánku se zvláště v odpoledních hodinách,
zastavilo hodně dětí a několik dospělých. Děti přilákaly
tři soutěžní disciplíny, za jejichž splnění dostalo každé
dítě překvapení: perník s posypem cukru ve tvaru
želvičky – loga našeho o.s.
Kromě zájmu dětí se náš stánek těšil i zájmu dospělých,
o čemž svědčí i koupě některých z nabízených suvenýrů,
jejichž výtěžek putuje vždy do naší mateřské organizace
v Zambii. Tentokrát to bylo 375 Kč.

V neděli 10.9. 2014 se
naše občanské sdružení
Přátelé New Renato
Community Society, o.s.
zúčastnilo
akceMěstečko
volnočasových

Film o New Renato
17. září odvysílala ČT 2 filmový dokumentární debut naší zakladatelky Moniky
HöferovéBemba: Čekání na Godota. Film konfrontuje evropský a africký svět skrze
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výpovědi
mladých
českých
dobrovolníků
a
cestovatelů.
Dobrovolníci
vyučovali
rok
na
salesiánských
středních
školách.
Cestovatelé během své Africké
cestynavštívili
New
Renato
Community Society na Zambijském
venkově.

Prosinec
Adventní stánky pro podlahu v mateřské školce
V době adventní jsme šli s naším prodejním stánkem do různých farností v Praze
a nabízeli lidem ke koupi dárky (nejen) k vánocům. Zisk měl pomoci vybudovat novou
podlahu v mateřské školce v New Renato v Zambii. Kde jsme byli a kolik lidé přispěli?





7.12. farnost sv. Bartoloměje, Praha 14:
14.12. farnost P.M. Sněžné, Praha 1:
14.12. farnostNejsv. Salvatora, Praha 2:
21.12. farnostNejsv. Srdce Páně, Praha 3:

6.978 Kč
2.623 Kč
6.710 Kč
5.434 Kč

Celkem se sešlo úžasných 21.745Kč. Finance budou do Zambie odeslány spolu se
získanou částku z 3. benefičního plesu pro Kashitu pro týž účel, který se uskuteční 6.
února 2015 v Arcibiskupském paláci na Pražském hradě.
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Hospodaření v roce 2014
Zpráva z hospodaření za rok 2014
Naše občanské sdružení Přátelé New Renato community Society je financován z
členských příspěvků, bezúplatných příjmů od dárců a z výtěžků stánku, který je otevřený
v rámci příležitostných akcí. Členské příspěvky (2.500 Kč) nám v současné době pokryjí
náklady spojené s provozem našeho spolku (zejména materiál na výrobky prodávané ve
stánku), semináře a kurzy. Zbývající příjmy jsou určené na naše poslání, kterým je
podpora partnerské organizace New Renato Community Society v Zambii. V letošním
roce jsme 12.988 Kč (651 USD) spolufinancovali zakoupení modemu a dalších
aktuálních nutnostípro NRC. Výtěžky z adventních stánků budou použity na
zafinancování nové podlahy ve škole Renato Primary School.
Přehled jednotlivých výtěžků ze stánků v roce 2014
14.2.
14.3.
26.3.
14.6.
10.9.

Ples VKH
Expediční kamera Třebíč
Benefiční koncert u Nejsvětějšího Salvatora
Vítej, léto! Brandýs nad Labem
Městečko volnočasových aktivit Praha 14

Adventní stánky
7.12.
farnost sv. Bartoloměje, Praha 14
14.12.
farnost P.M. Sněžné, Praha 1
14.12.
farnost Nejsv. Salvatora, Praha 2
21.12.
farnost Nejsv. Srdce Páně, Praha 3

1.246 Kč
1.915 Kč
2.373 Kč
1.215 Kč
375 Kč

6.978 Kč
2.623 Kč
6.710 Kč
5.434 Kč

Hospodářský výkaz za rok 2014
Vybrané údaje o příjmech
Položka výkazu
Členské příspěvky
Dotace ze státního
rozpočtu
Příspěvky
samosprávních
orgánů
Dary
Ostatní příjmy na
akce
Ostatní příjmy
Doplňková činnost příjmy
Příjmy celkem:

1 150,00 Kč Nákup drobného hmotného majetku
poskytnuté příspěvky
0,00 Kč

Částka
0,00 Kč
0,00 Kč
790,00 Kč
1 318,00 Kč
12 988,00 Kč

0,00 Kč Ostatní výdaje na akce
Ostatní výdaje
32 994,00 Kč
36 644,00 Kč Doplňková činnost - výdaje
Výdaje celkem:

Majetek
Položka výkazu

Vybrané údaje o výdajích

Částka
Položka výkazu
2 500,00 Kč Nákup a zhodnocení nemovitostí
Nákup a zhodnocení ostatního
0,00 Kč
dlouhodobého majetku
nákup služeb
0,00 Kč

0,00 Kč
15 096,00 Kč

Závazky
Částka

Položka výkazu

Částka
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Nemovitosti
Ostatní dlouhodobý
majetek
Peněžní prostředky v
hotovosti
Peněžní prostředky
na účtech
Finanční majetek
Pohledávky
Zásoby - drobný
hmotný majetek
Zásoby - ostatní
Ostatní majetek
Majetek celkem:

0,00 Kč Souhrn závazků

0,00 Kč

0,00 Kč Závazky celkem:

Kč

2 812,00 Kč
30 755,09 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
33 567,09 Kč

V roce 2014 nás podpořili:
Klára Machačková
Jiří Höfer
Marta Höferová
Vladimír Zikan
VKH Praha
Římskokatolická farnost sv. Bartoloměje
Římskokatolická farnost Nejsv. Salvatora
Římskokatolická farnost Panny Marie Sněžné
Římskokatolická farnost sv. Havla
Římskokatolická farnost Nejsv. Srdce Páně

Příjmy
Členské příspěvky
Dary
Doplňková činnost (tržby za prodané zboží)
Příjmy celkem

2.500 Kč
1.150 Kč
32.994 Kč
36.644 Kč

Výdaje
Nákup služeb
Nákup drobného hmotného majetku
Poskytnuté příspěvky do Zambie

790 Kč
1.318 Kč
12.988 Kč

Výdaje celkem

15.096 Kč

Hospodářský zisk celkem

21.548 Kč
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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
 Petře Šukové za namalování omalovánkových pexes, obrázky černoušků, mapy
světa se Zambií pro hry s dětmi na StopZevling
 Janě Höferové za sponzorskou výrobu originálních kravat s převážně africkými
motivy
 Vysokoškolskému katolickému hnutí Praha za možnost mít stánek na jejich
plese
 dirigentce Dr. Carole Ann Maxwell a jejímu pěveckému sboru TheFairfield
University Glee Club, Kláře Havlíčkové z GM Travel a farnosti Nejsvětějšího
Salvatora v Praze 1 za realizaci benefičního koncertu
 dárcům flešek, batůžků a brýlí, Optice Visus v Praze 8 – Palmovka za jejich servis
gratis a Vláďu Zikánovi a jeho přátelům, že tyto dary do NRC dopravili
 Vyššímu Hrádku, poskytovateli sociálních služeb za možnost účasti na akci Vítej,
léto!
 Městské části Praha 14 za možnost účasti na akci Stop Zevling
 TV Noe
 Davidovi Holíkovi za pozvání na Expediční kameru do Třebíče a Davidu Tesařovi
za bezplatné poskytnutí fotografií z této akce
 farnosti Nejsvětějšího Salvatora, Praha 1
 farnosti sv. Bartoloměje, Praha 9 - Kyje
 farnosti Panny Marie Sněžné, Praha
 farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3
 dobrovolníkům u prodejních stánků a jiných aktivit, kuchařkám dobrot
 anonymním dárcům a sympatizantům
 všem, kdo se za zdar cílů sdružení modlí
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