VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
PŘÁTELÉ NEW RENATO, Z.S.

Úvodní slovo
Vážení přátelé, příznivci,
dámy a pánové,

v roce 2016 se nám podařilo splnit několik úkolů.

Díky Vaší podpoře, drobným i větším dárcům, podporovatelům a pomocníkům jsme mohli
uskutečnit některé akce – jako např. adventní stánky nebo benefiční ples. Výtěžek z těchto
akcí jsme poslali do Kashitu na zbudování podlahy v základní škole Renato community
school.

Česká televize uvedla další reprízu dokumentárního filmu Bemba: Čekání na Godota,
kterým tak naše organizace naplňuje svůj cíl zvyšovat informovanost veřejnosti o reálné
situaci na zambijském venkově.

Podrobnější informace jsou předmětem této Výroční zprávy pro rok 2016.

Děkujeme všem, kdo se jakkoli zapojili, že se toho tolik podařilo.

Monika Höferová
předsedkyně Přátelé New Renato, z.s.
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Identifikační údaje spolku

Adresa
Přátelé New Renato, z.s.
Dvořišťská 1244
198 00 Praha 9

Web: http://pratele.newrenato.org
Facebook: https://www.facebook.com/pratelenewrenato/?fref=ts

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 současná předsedkyně spolku
Přátelé New Renato 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. 7. 3. 2015 jsme se podle nového
občanského zákoníku transformovali na spolek
a zároveň zkrátili svůj název na „Přátelé New Renato,
z.s.“
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Poslání a cíle spolku
Spolek Přátelé New Renato Community Society vzniklo za účelem podpory zambijské
neziskové organizace New Renato Community Society (http://newrenato.org).
Chceme pro NRCS zprostředkovávat kontakty, předávat know-how a v rámci možností
přispět na jejich rozvoj podporou duchovní a finanční.

Cíle spolku




Partnerská spolupráce v oblasti rozvojové pomoci s obecně prospěšnou
společností New Renato Community Society (registrována pod číslem:
ORS/102/78/16), ve zkratce NRCS, působící v Zambii.
Zvýšení informovanosti veřejnosti o reálné situaci na zambijském venkově.

Formy činnosti
Činnost PNR směřuje k naplnění cílů stanovených v čl. III. Tyto cíle jsou naplňovány
zejména prostřednictvím hlavní a vedlejší činnosti.
Hlavní činností je:
1. Podpora projektů obecně prospěšné společnosti NRCS, které směřují
k pozvednutí životní úrovně a soběstačnosti zambijských venkovanů,
a to prostřednictvím sdílení know-how a zprostředkovávání kontaktů.
2. Pořádání veřejných sbírek za účelem finanční podpory rozvojové pomoci
na zambijském venkově.
3. Spolupráce s dalšími osobami, zejména s osobami, které se zabývají rozvojovou
pomocí.
Vedlejší činností je:
1. Výroba a prodej předmětů, pořádání akcí za účelem finanční podpory projektů
NRCS a ke správě PNR.
2. Pořádání přednášek a tvorba mediálních dokumentů, týkajících se situace
na zambijském venkově.
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Organizační struktura spolku
Orgány spolku:



Členská schůze – nejvyšší orgán



Výbor – výkonný orgán
předsedkyně:

Monika Höferová

místopředsedkyně: Klára Löffelmannová
místopředsedkyně: Marta Höferová



Kontrolní komise
Jan Rosík
Radek Ludačka
Petra Šuková



Rozhodčí komise
Dagmar Hudson
Jana Höferová
Jiří Höfer

Další funkce:

 pokladník:
Anežka Havránková
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Činnost a projekty v roce 2016
Únor
Zpráva od Josepha
V únoru nám napsal Josepf Kafwembe z New
Renato Community Society v Kashitu. Děkoval
nám za všechnu dosavadní pomoc (koupě domu
pro návštěvníky, solární panel, notebook, nová
podlaha ve škole…) a pozval naše sympatizanty
k účasti na benefičním plese za účelem podpory
projektu střední školy v Kashitu. Připomněl, že
škola bude „pro naše děti, které nemohou studovat
na střední škole, protože si nemohou dovolit platit
nájemné, jídlo a školné. Můžete nás podpořit zakoupením vstupenky na benefiční ples. Už
jen taková vstupenka vykoná velkou cestu z vašich rukou k našemu projektu a změní život
našich dětí zde v Zambii – pomůže vybudovat střední školu ve venkovské oblasti Kashitu.”

4. benefiční ples pro Kashitu
V pátek 5. února se v krásném secesním sále Na Marjánce v prostorách taneční školy
Astra na Praze 6 uskutečnil 4. benefiční ples pro Kashitu. Jeho cílem bylo podpořit
projekt střední školy v Kashitu Zatančit si přišlo 152 lidí, spolu s organizátory
se plesu zúčastnilo 166 lidí. K tanci vyhrávala hudební skupina Médium. Bratr Antonín
z farnosti Panny Marie Sněžné, jež ples zaštítila, kouzlil z Klobouku štěstí a účastníci
si tak odnášeli krásné dary od partnerů plesu.
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Před půlnocí potěšilo přítomné hudební
duo
Flaškinet,
který
energickými
břinkavými tóny skleněných lahví a
procítěným kytarovým doprovodem zahrál
známé hudební šlágry, např. i od Beatles.
Díky všem účastníkům, partnerům,
dárcům a pomocníkům se sešlo
krásných 42.329,-Kč.

Březen
Výroční členská schůze
Dne 2. dubna 2016 se členové našeho spolku sešli v sídle spolku na Praze 9 na výroční
členskou schůzi, aby projednali záležitosti organizace. Především bylo schváleno
hospodaření a výroční zpráva za rok 2015 a zvoleno nové vedení - předsedkyní se stala
Monika Höferová, místopředsedkyni Klára Löffelmannová a Marta Höferová.

Duben
Velikonoce a novinky z Kashitu
V polovině dubna nám Joseph zaslal několik fotek ze slavení velikonočních svátků a z
rekonstrukce i následné elektrifikace domu. Je velice vděčný za spolupráci s námi,
protože díky naší podpoře se věcí dávají rychleji do pohybu a jejich situace se mění k
lepšímu.
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Červen
Joseph absolvoval trénink DAPP
V červnu jsme dostali zprávu, že Joseph Kafwembe dokončil 14 denní trénink pod
taktovkou DAPP (Development Aid from People to People). Trénink se orientoval na
problematiku rodiny, sirotků a ohrožených dětí v zambijské společnosti. Získané
znalosti zúročí v dalších komunitních projektech, které v Kashitu těmto dětem pomáhají.

Podzim
Práce na získání povolení k veřejné sbírce
Na podzim jsme zahájili práce na získání povolení k veřejné
sbírce za účelem „Projekt střední školy v Kashitu.“ Chtěli jsme
získat povolení do konání benefičního plesu v únoru 2017 tak,
abychom již akci benefičního plesu měli pod veřejnou sbírkou.
Pro různé náležitosti, které jsme potřebovali zkonzultovat
s úřady, nebo získat různá potvrzení, se práce na žádosti
protáhly do nového roku. Jsme však rádi za profesionální
přístup úředníků, kteří nám ochotně naslouchali a dávali
instrukce k postupu.

Prosinec
Dopis Josepha k projektu střední školy
Na začátku prosince nám napsal Joseph k projektu střední školy
v Kashitu:
Milí Přátelé New Renato, předně bych vám chtěl poděkovat za Vaši
neutuchající spolupráci a lásku, kterou máte k lidem ve venkovské
oblasti poblíž města Kapiri (Kapiri Mposhi – pozn. překl.). Chci vás
ujistit, že našim dětem opravdu chybí střední škola – rodiče si
nemohou dovolit posílat je studovat do města. Proto jsme se spojili
s Přáteli New Renato, aby zde jednou střední škola stála. Prosím,
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oslavte tyto Vánoce s našimi dětmi už jen tím, že podpoříte projekt, který jim umožní
přístup k (vyššímu – pozn. překl.) vzdělání. Říkáme zde: Jedno vzdělané dítě dnes zbuduje
zítřejší národ. O těchto Vánocích zvu i děti, aby zkusily podpořit své vrstevníky zde v
Kashitu.
Potvrzujeme také, že všechnu finanční či nefinanční pomoc, kterou dáváte české organizaci
Přátelé New Renato, putují vždy až k nám. Ať Vám Bůh žehná.
Za New Renato Community Society Joseph Kafwembe
Adventní stánky
V době adventní jsme se s naším stánkem vyskytli na několika místech v Praze.
Konkrétně jsme navštívili kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího
z Poděbrad (Praha 3), v rámci akce
Adventní zastavení faru u sv. Matěje
(Praha 6), kostel sv. Bartoloměje (Praha
9), kostel sv. Havla na Starém Městě
pražském a kostel Nejsvětějšího
Salvatora (Praha 1). U sv. Havla se navíc
v rámci
farního
kafe
uskutečnila
přednáška předsedkyně spolku Moniky
Höferová
o životě a činnostech v
New
Renato
v
Zambii.
Zakoupením vánočního přání, křupavého
perníčku,
ručně zdobené
svíce,
omalovánkového pexesa nebo přímov Zambii vytvořené originální ručně malované
látky měli lidé možnost přispět na projekt střední školy v Kashitu. Ze všech akcí se
sešlo 20.815 Kč.
Vánoční přání a PF 2017 našim příznivcům
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Hospodaření v roce 2016
Zpráva z hospodaření za rok 2016
Náš spolek Přátelé New Renato, z.s. je financován z členských příspěvků, bezúplatných
příjmů a z výtěžků benefiční akcí, které jsou příležitostně pořádány. Členské příspěvky
(1800,-) nám v současné době pokrývají 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.
Přehled jednotlivých výtěžků z benefičních akcí v roce 2016:
 Ples
 Dary
 Adventní neděle

52.949,12.000,20.815,-

z toho:
Sv. Havel
Sv. Bartoloměj
Sv. Matěj
Sv. Salvator
Nejsvětějšího Srdce Páně

2.850,3.350,1.105,5.802,7.708,-
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Přehled o příjmech a výdajích
a

Přehled o majetku a závazcích z.s.
Hospodářský výkaz za rok: 2016

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:

Vybrané údaje o výdajích
Částka
1 800,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
20 815,00 Kč
40 999,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
63 614,00 Kč

Odložený termín pro podání
daňového přiznání:
Odevzdání hospodářského výkazu:

Položka výkazu
Nákup a zhodnocení nemovitostí
Nákup a zhodnocení ostatního
dlouhodobého majetku
nákup služeb
Nákup drobného hmotného majetku
poskytnuté příspěvky
Ostatní výdaje na akce
Ostatní výdaje
Doplňková činnost - výdaje
Výdaje celkem:

Částka
0,00 Kč
0,00 Kč
32 254,00 Kč
2 878,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
35 132,00 Kč

Závazky

Majetek
Položka výkazu
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:

Přátelé New Renato, z.s.

Částka
0,00 Kč
0,00 Kč
10 949,00 Kč
100 071,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
111 020,00 Kč

Položka výkazu
Souhrn závazků
Závazky celkem:

Částka
0,00 Kč
0,00 Kč

Poznámky a další informace:

Ne
08.03.2017
razítko a podpis
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Poděkování
Děkujeme všem, kdo se na našich akcích podíleli finančními, věcnými nebo
kreativními dary:









Marii Michalcové
malířce Petře Šukové
Janě a Zdislavě Höferovým
farnostem Nejsvětějšího srdce Páně (Praha 3), sv. Matěje (Praha 6), sv.
Bartoloměje (Praha 9), sv. Havla (Praha 1), Nejsvětějšího Salvatora (Praha 1)
dobrovolníkům
anonymním dárcům a sympatizantům
všem, kdo se za zdar cílů spolku modlí
účastníkům, dárcům, pomocníkům a partnerům 4. benefičním plesu pro
Kashitu:

A dále:
farnost Panny Marie Sněžné

Karma Yoga Praha

Flaškinet

Mozaikářský atelier Kamínek

Collegium Marianum – Týnská škola

europoslanec Pavel Svoboda

Anna Černá – Jóga smíchu

europoslanec Tomáš Zdechovský
a další.
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