VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÁTELÉ NEW RENATO, Z.S.

Úvodní slovo
Vážení přátelé, příznivci,
dámy a pánové,

v roce 2017 se nám podařilo dotáhnout několik důležitých věcí:

Založili jsme transparentní účet pro Projekt střední školy v Kashitu a Magistrát hlavního
města Prahy nám pro tento projekt schválil veřejnou sbírku.

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz.

Břevnovský turistický oddíl Arachné A-TOM a skautský oddíl Jeleni si vybrali projekt střední
školy v Kashitu pro svou benefiční akci Na světě nejsme sami. Také Pražské VKH podpořilo
sbírkou Projekt střední školy.

Díky Vaší podpoře, drobným i větším dárcům, podporovatelům a pomocníkům jsme mohli
uskutečnit některé akce – např. adventní stánky nebo benefiční ples.

Podrobnější informace jsou předmětem této výroční zprávy.

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
DIČ: CZ226134412

Transparentní účty:
Obecný (administrativní, materiální aj. náklady a mimořádné projekty): 2200272480/2010
Veřejná sbírka „Projekt střední školy v Kashitu“:
2601117078/2100
Banka: 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 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. března 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.

5

Organizační struktura spolku
Orgány spolku (od 8. dubna 2017):



Členská schůze – nejvyšší orgán



Výbor – výkonný orgán



předsedkyně:

Monika Höferová

místopředsedkyně:

Klára Löffelmannová

místopředsedkyně:

Petra Šuková

Kontrolní komise
Jan Rosík
Radek Ludačka
Marta Höferová



Rozhodčí komise
Dagmar Hudson
Jana Höferová
Jiří Höfer

Další funkce:
 pokladník:
Anežka Havránková
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Činnost a projekty v roce 2017
Leden
Sněžení pro Kashitu
Od 1. ledna do 2. února
jsme
na
facebooku
vyhlásili soutěž „Sněžení
pro Kashitu.“ Soutěžící
měli
formou
videí
v maximální
délce
1
minuty
představit
Zambijčanům, jak vypadá sněžení. Sešlo se celkem 6 soutěžních snímků. Pro technické
komplikace je nemohli v Kashitu stáhnout a pustit dětem, které měly zvolit vítěze. Videa
proto do Kashitu poveze až další návštěva od nás, a tehdy požádáme děti, aby rozhodly.

Únor
Schválení veřejné sbírky pro projekt Střední škola v Kashitu
Od podzimu do ledna jsme pracovali na tom, abychom mohli mít projekt
střední školy v Kashitu pod veřejnou sbírkou. Magistrát hlavního města
Prahy nám ji osvědčil 3.února 2017 pod Č.j.S-MHMP/88051/2017. Sbírka
je na dobu neurčitou, bude se uskutečňovat na celém území ČR a bude
prováděna:






převodem příspěvků na účet sbírky: 2601117078 / 2010,
pokladničkami,
prodejem předmětů,
prodejem vstupenek na veřejná, kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné
všeobecně přístupné akce,
složením hotovosti do pokladny.

Osvědčení v plném znění je zveřejněné na našich webových stránkách.
Pro tuto sbírku jsme založili speciální transparentní účet u Fio banky s názvem Projekt
střední školy v Kashitu.
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Joseph 100. člověkem, kterému se líbí náš facebookový profil
Joseph Kafwembe, s kterým nejvíce za zambijskou organizaci
komunikujeme, a s kterým se dvě zakládající členky našeho spolku
setkaly v roce 1998, se stal stým fanouškem, který nám dal
na facebooku lajk. Nyní víme i to, že když s námi potřebuje
komunikovat, nemusí do města, internet má doma. Pryč jsou časy,
kdy jsme si dopisovali poštou, která šla tři týdny… :-)

5. benefiční ples pro Kashitu
V pátek 24.2.2017 se v secesním sále
Na Marjánce v prostorách taneční školy Astra
na Praze 6 uskutečnil již 5. benefiční ples
pro projekt střední školy v Kashitu. Jubilejní
ročník opět zaštítila farnost Panny Marie
Sněžné na Praze 1, k tanci a poslechu hrála
hudební skupina Médium. Vedle Štěstí pro
Kashitu a Kouzlení z Klobouku se všech
170 přítomných návštěvníků mohlo potěšit
i půlnočním bubnováním pod taktovkou Petra
Šušora, které nádherně dotvořilo atmosféru
celého plesu. Díky všem účastníkům,
partnerům, dárcům a pomocníkům vynesla
akce na náš cíl 25.786,-Kč.

Duben
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Výroční členská schůze
Dne 8. dubna 2017 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 2016 a zvoleno nové vedení - předsedkyní se stala Monika Höferová,
místopředsedkyni Klára Löffelmannová a Petra Šuková.

Přidali jsme se do projektu GIVT
GIVT.cz je projekt, který propojuje
filantropii obchodů s přáním zákazníků,
kteří nakupují jejich zboží on-line,
podpořit jimi vybranou organizaci
či projekt. Zákazníka to přitom nestojí ani
korunu navíc. Kupující označí přes portál
GIVT projekt, který chtějí podpořit
a obchod odešla odměnou za jejich
nákup deklarovanou částku vybranému projektu. Pokud kupující označí naši organizaci,
podpoří svým nákupem projekt stavby střední školu v Kashitu.

Na světě nejsme sami – 11. ročník
V neděli
23.
dubna
se pojedenácté konala akce
Na světě nejsme sami, jejímž
cílem
je
formou
fundraisingových
aktivit
a zábavy podpořit předem
zvolený projekt, především
projekty cílené na zlepšení
úrovně vzdělání a životní
situace dětí v rozvojových
zemích. Letos si organizátoři
– břevnovský turistický oddíl
Arachné A-TOM a skautský
oddíl Jeleni - vybrali k naší
radosti náš spolek Přátelé New Renato, konkrétně projekt střední školy v Kashtu.
Program se uskutečnil v areálu Břevnovského kláštera v Praze a nabídl po úvodní mši svaté
hry a soutěže pro děti, jarmark s rukodělnými výrobky, výtvarné dílny, domácí buchty
a koláče, opékání buřtů, cukrovou vatu, výbornou zmrzlinu Crème de la Crème mistra
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zmrzlináře Honzy Hochsteigera, nebo divadlo Kocour Mikeš, Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
nebo koncerty Prague BuskMen a J!Scream.
Součástí programu bylo i povídání naší předsedkyně Moniky Höferové a místopředsedkyně
Kláry Löffelmannové, které Kashitu navštívily, o životě tamních lidí. Pro posluchače byla
připravena i výstava fotografií, ale i dokumentární film Bemba: Čekání na Godota, které
přibližují život v Kashitu.
Díky turistickému oddílu Arachné, skautům a skautkám, maminkám a tatínkům u buchet
a na jarmarku a dalším vynesla akce na podporu projektu střední školy v Kashitu 87.201 Kč.
Moc děkujeme organizátorům i všem zúčastněným!

Fotografie J. Hornok, J. Vodák, J. Andrš

Červen
V Kashitu mají
kohoutky!

tekoucí

vodu

regulovanou

28. června byla díky finanční podpoře německé
organizace Fountain of Life v centru New Renato
Community Society vyvrtána studna a postavena
věž na vodní cisternu. Tu již do věže zasadili místní
vlastními silami. Školní děti i dům pro hosty mají
tedy nyní vodu na kohoutek. Vodu již nemusí
pumpovat, jen ji prostě nechat téct do přinesených
kanystrů.
Únor až srpen
Od února do srpna jsme na facebooku seznamovali naše příznivce s fakty ze zambijské
organizace podle Zprávy o pokroku všech aktivit za rok 2016, kterou nám poslali. Více o této
zprávě v následující kapitole.
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Říjen
Pražské VKH podpořilo projekt střední školy
26.10.2017 proběhla v rámci studentské mše Vysokoškolského katolického hnutí Praha
v kostele sv. Ignáce na Praze 2 sbírka na projekt střední školy v Kashitu. Díky štědrosti
přítomných se sešlo 10.856 Kč.

Prosinec
Adventní stánky
Již se stalo tradicí, že o adventních nedělích organizujeme
stánky, kde mohou lidé zakoupením našeho zboží podpořit
projekt střední školy v Kashitu. V nabídce byly vánoční
přání, ručně zdobené svíce, perníčky, obrázky s grafikou
černochů či omalovánková pexesa o životě v Zambii. Akce
se
uskutečnila
v kostelech
Nejsvětějšího
Salvatora (3.230Kč) a sv. Havla (1.940Kč) na Praze 1
a u sv. Bartoloměje v Praze 14 – Kyjích ( 6.750Kč) a vynesla
celkem 11.920Kč.

Veřejná sbírka do kasičky a soukromí dárci v roce 2017
Mnoho lidí přispělo během roku, i nemalým finančním příspěvkem do kasičky (nejvíce při
adventních stáncích). Její obsah byl spočítán na městském úřadě Prahy 14 v únoru 2018. Její
obnos činil úctyhodných 9.924 Kč.
V tomto roce nám také začali někteří lidé posílat měsíčně pravidelnou částku jak na projekt
střední školy v Kashitu (účet veřejné sbírky) tak na provozní náklady (účet obecný). Velmi
si toho vážíme a dárcům na konci roku vystavujeme potvrzení pro odpočet ze základů daně.
Další dárci přispívali jednorázově. Více v části Hospodaření v roce 2017.
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Zpráva zambijské organizace o pokroku
všech aktivit za rok 2016
Od února do srpna jsme na facebooku seznamovali naše příznivce s fakty ze zambijské
organizace New Renato Community Society podle Zprávy o pokroku všech aktivit za rok
2016, kterou nám poslali:

Vzdělávání
Úspěchy:
 Současná škola Renato Community má
381 žáků, z toho 200 chlapců a 181 dívek.
Na škole vyučuje 10 vládou pověřených
učitelů. Tento počet se oproti roku 2015
zvýšil, neboť škola získala více učitelů
na konci roku 2016. V této škole byla díky
Přátelům New Renato z České Republiky
opravena podlaha.
 Mateřská škola Christine je jediná školka
v celé komunitě, která podporuje vzdělání nejmladších dětí. Navštěvuje ji 78 dětí,
které jsou rozděleny do dvou skupin: na mladší (28 dětí) a starší (32 dětí). V roce
2016 nastoupilo 32 dětí z této mateřské školy do první třídy. Školka má nyní
samostatné toalety pro dívky a pro chlapce a také vybavené dětské hřiště, které
mohou děti již využívat. Obojí díky Fountain of life z Německa.
 V únoru 2017 jsme měli setkání se školním výborem a s rodiči dětí. Během nich jsme
mluvili o zlepšení školních podmínek v této oblasti.
Výzvy:
 Nedostatek učeben pro všechny děti vede k tomu, že se žáci učí venku
pod stromy. Učebny jsou částečně hotové, ale je ještě třeba finanční pomoci
od partnerů, abychom mohli koupit cement, prkna a plechové pláty či fošny
na střechu, aby mohla být stavba dokončena.
 Nedostatek domů pro učitele; mnoho učitelů tak musí dojíždět z města Kapiri
Mposhi každý den. Z důvodu nedostatku dopravního spojení je však každodenní
dojíždění pro ně nemožné. Problém při dojíždění způsobuje i sezónní déšť.
 Nedostatek studijních a výukových materiálů pro žáky a učitele. Většina škol
v Zambii již zavedla počítače, ale naše škola žádné nemá. Nevíme tak, jak naše
děti bez nich vykonají zkoušky.
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 Nedostatek středních škol v této venkovské oblasti pro děti, které již dosáhly třídy
8 až 12.
 Na škole nejsou žádné toalety pro učitele, k dispozici jsou pouze toalety pro děti.
 Škola nemá dostatek výukových materiálů, neboť vláda minulý rok změnila
osnovy.

Voda a kanalizace
 Podařilo se nám zajistit zdroj vody z vrtů pro 12 ručních pump pro 10 vesnic v oblasti
Kebamba, kde měli lidé potíže s nezávadnou pitnou vodou. Tyto vesnice zřídili výbory
čítající 10 členů v každé vesnici. Tito lidé byli vyškolení ve způsobech, jak dobře
hospodařit s vodou, jak opravovat, obsluhovat a udržovat vrty, dále jak hospodařit
s penězi a ve vůdčích schopnostech.
 V dubnu zde také proběhlo školení o vrtech na ruční pumpy, neboť potřeba pitné
vody v oblasti se zvyšuje.
Zemědělství
 Ženy a mládež se shromažďují každé úterý, aby
jim byly poskytnuty informace o základních
zemědělských znalostech a rozšířili si své
vzdělání v této oblasti. Lidé zde sdílejí své
zkušenosti a obtíže, kterým na svých polích čelí,
předávají rady a hledají společně různá řešení
svých zemědělských snah.
Foto: Joseph zaučuje místní ženu, jak pěstovat vignu (angl. Cowpea), což je luštěnina
s vysokým obsahem proteinu. Pěstování vigny, ale i piegion pea, je pilotním projektem
zemědělského programu. Pokud se uchytí, New Renato Comminity Society v Kashitu
pěstování těchto plodin rozšíří.

Výzvy:
 Postrádáme dostatek financí k investicím do zemědělství, kterou bychom zvýšili
soběstačnost domácností v zajištění dostatku jídla.
 Máme nedostatek vzdělávacího materiálu o obecném zemědělství, jako např.
o rostlinné výrobě nebo chovu zvířat.
 Schází nám také luštěniny a jejich pěstování spolu s dalšími plodinami. Jedinou
rostlinou pěstovanou v oblasti Nshima je kukuřice. Zapomíná se na další významné
plodiny, které by zvýšily kvalitu výživy a přispěly k lepšímu zdraví dětí.
Včelařství
 Vlivem klimatických změn jsme se pustili do projektu včelařství, který podpořila
organizace SNV: vybavila 677 lidí z rodin, jež pečující o sirotky a ohrožené děti, 1700
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včelími úly. SNV navíc propojuje tyto včelí farmáře s kupci. Výtěžek z prodeje medu
podpoří tyto rodiny a místní školy.
Výzvy:
 Nedostatek financí, jež by umožnily vzdělat ve včelařství mnoho dalších zájemců.
Jiné potíže zatím nemáme - projekt se zatím rozjíždí.

Zdravotní péče
 Organizace Kaloko Trust UK pomohla vybudovat dvě zdravotnické stanice a vyrobit
dvě zdravotní nástěnky. Zařízení slouží i jako školka.
 Během školení o včelařství, vodě a kanalizacích jsou frekventanti také informováni
o HIV a AIDS. Celkově jsme ve všech těchto oblastech vyškolili 35 lidí pro lidi žijící
s HIV a AIDS, kteří se scházejí každý pátek v rámci společenství ATOM (AIDS Total
Management).

Vzdělávání mládeže
 Mladí přicházejí do školy každou sobotu na kurzy společenského chování, a těm, kteří
chodí do školy, také pomoc s úkoly. Informujeme je také o hiv a aids, aby měli
dostatečné povědomí o sexualitě, reprodukci, zdraví a právech v této oblasti, aby se
redukovala časná těhotenství a sňatky. Mohou se zde také věnovat sportům jako
např. Fotbal a volejbal. V nabídce je ovšem vždy i drama a samozřejmě i tanec.
Výzvy:
 Mládež postrádá podporu též v zemědělství – chybí investice do hnojiv
a do školení o schopnostech obživy.

Výživový program
 Matky 30 dětí chodí každé pondělí do centra základního zdravotního vzdělání. Avšak
momentálně nemáme na tento projekt žádnou finanční podporu, na kterou jsme byli
zvyklí a financovali jsme z ní potravinové doplňky pro podvyživené děti. Čekáme tedy
na podporu tohoto projektu, abychom mohli zajistit matkám dostatek výživy.

Další úspěchy
 New Renato community je nyní díky organizací Fountain of life z Německa připojeno
k přívodu elektrické energie. Distributorem je Electricity for ZECSO.
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Hospodaření v roce 2017
Náš spolek Přátelé New Renato, z.s. je financován z členských příspěvků, bezúplatných
příjmů a z výtěžků benefiční akcí, které jsou příležitostně pořádány. V letošním roce jsme
vyhlásili veřejnou sbírku, která je zaregistrována na MHMP pod č.j. 168325/2017. Pro tuto
sbírku byl také založen nový transparentní účet. Ke 31. 12. 2017 bylo na sbírkovém účtu
163 759,- Tato částka byla převedena do roku 2018 a bude použita v souladu s účelem
sbírky. Členské příspěvky (2000,-) a dary od soukromých osob nám v současné době
poskytují pokrytí nákladů spojených 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 2017:
 Ples
 Dary
 Sbírky
o
o
o
o

54620,13250,124896,Na světě nejsme sami
87201,Ples
14919,VKH (studentská mše)
10856,Adventní neděle
11920, Sv. Havel
1940, Sv. Bartoloměj
6750, Sv. Salvator
3230,-
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Hospodářský výkaz zisku a ztrát 2017:

Přehled o příjmech a výdajích
a

Přehled o majetku a závazcích z.s.
Hospodářský výkaz za rok: 2017

Přátelé New Renato, z.s.

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
2 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
13 250,00 Kč
54 620,00 Kč
124 896,00 Kč
0,00 Kč
194 766,00 Kč

Odložený termín pro podání
daňového přiznání:
Odevzdání hospodářského výkazu:

Nákup drobného hmotného
majetku
poskytnuté příspěvky
Ostatní výdaje na akce
Ostatní výdaje
Doplňková činnost - výdaje
Výdaje celkem:

Částka
0,00 Kč
0,00 Kč
29 874,00 Kč
2 230,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
32 104,00 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:

Položka výkazu
Nákup a zhodnocení nemovitostí
Nákup a zhodnocení ostatního
dlouhodobého
nákup
služeb majetku

Částka
0,00 Kč
0,00 Kč
9 678,00 Kč
251 184,31 Kč

Položka výkazu
Souhrn závazků
Závazky celkem:

Částka
0,00 Kč
0,00 Kč

Poznámky a další informace:

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
260 862,31 Kč

Ne
17.02.2018
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razítko a podpis

Poděkování
Děkujeme všem, kdo se na našich akcích podíleli finančními, věcnými a kreativními dary,
anebo pro nás akci připravili:
manželům Thomasovým
Anně Černé
Janě a Zdislavě Höferovým
dobrovolníkům
anonymním dárcům a sympatiza ntům
všem, kdo se za zdar cílů spolku modlí

Na světě nejsme sami
Vysokoškolské katolické hnutí Praha
farnostem Nejsvětějšího Srdce
Páně (Praha 3), sv. Bartoloměje (Praha 9),
Nejsvětějšího Salvatora (Praha 1)

Účastníkům, dárcům, pomocníkům a partnerům 5. benefičním plesu pro Kashitu:

A dále:
Petře Šukové, Marii Kuldové, Jan Lebeda, manželům Myslilovým, Polákovým,
Melicharovým, Höferovým, Havránkoým, Mozaikářskému atelieru Kamínek, a další.
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