Výroční zpráva Klubu přátel Tengenenge za rok 2011

1. Kontaktní a identifikační data
Název občanského sdružení:
Datum registrace:
Číslo registrace:
IČ:
Sídlo:

Klubu přátel Tengenenge
4. 5. 2010
VS/1-1/79847/10-R
22869999
Černochov 54, 440 01, Louny

2. Orgány sdružení a členská základna k 31.12.2011
Rada sdružení:
Marie Imbrová (předsedkyně)
Marcela Tlustá (místopředsedkyně)
Ivana Weberová (člen)
Revizní komise:
Hana Krpešová (předsedkyně)
Ivan Imbr (místopředseda)
Monika Měrotská (člen)
Počet členů sdružení:

13

3. Poslání a cíle sdružení
Posláním sdružení je šíření povědomí o Tengenenge jako svébytné a unikátní
sochařské komunitě v Zimbabwe a získávání finančních prostředků na:
- vybudování předškolního/školního zařízení v blízkosti komunity,
- vybudování zařízení pro stravování dětí docházejících do předškolního/školního
zařízení,
- zajištění předškolní/školní docházky dětí v komunitě.
.
Základní cíle sdružení jsou:
- publikační a vzdělávací činnost zaměřená na propagaci Tengenenge v České
republice,
- pořádání kulturně společenských akcí,
- vydávání příležitostných tisků o Tengenenge.

4. Činnost v roce 2011
4.1. Plnění cílů sdružení
V průběhu roku 2011 byl naplněn jeden ze zásadních milníků v činnosti sdružení a ve
vesnici Tengenenge byla s podporou sdružení uvedena do provozu budova sloužící pro
předškolní vzdělávání dětí z komunity Tengenenge – obdoba naší mateřské školky.
S cílem naplnění ostatních cílů sdružení uskutečnili v průběhu roku 2011 členové
sdružení dvě cesty do komunity Tengenenge. V únoru 2011 cestu podnikly členky
klubu Marie Imbrová, Hana Krpešová a Monika Měrotská. V prosinci 2011 do
Tengenenge odcestovala Monika Měrotská a tři studenti Husitské teologické fakulty
Univerzity Karlovy. Cílem obou cest bylo:
-

obstarat rodné listy pro děti, které se narodily doma a bez rodného listu nemohou
být přijaty ke školní docházce,
zajistit výplatu učitelky a pomocného učitele v mateřské škole zřízené
v Tengenenge v roce 2010
zakoupit vybavení do mateřské školy.

4.2. Činnost zaměřená na propagaci Tengenenge
4.2.1. Přednášky a publikační činnost
V průběhu roku 2011 uspořádala Marie Imbrová devět přednášek o dětech
z Tengenenge (na jedné přednášce se spolupodílela Hana Krpešová).
V Galerii u Plazíka na Peruci proběhla od 26. března do 8. května 2011 výstava
fotografií Marie Imbrové „Narozeni v Tengenenge“ přibližující život dětí v komunitě.
V průběhu roku byly v tisku a časopisech publikovány tři články o Tengenenge, a
Marie Imbrová vystoupila v pořadu Studia ČT24 – Světadíl.
4.2.2. Kulturní a společenské akce
V průběhu roku 2011 sdružení zorganizovalo, účastnilo se nebo se spolupodílelo na
následujících akcích:
-

Tříkrálovém setkání pro děti z Tengenenge v kostele sv. Michala v Jirchářích na
Praze 1 dne 7. ledna 2011,
Africkém odpoledni v Dendrologické zahradě v Průhonicích u Prahy, dne 28.
srpna 2011,
Benefičním večeru přátel Tengenenge v Hotelu Casa Marcello, dne 15. září 2011,
jehož hlavním organizátorem byl Ateliér AfrickéSochy.cz manželů Homolkových,
členů sdružení.

4.3. Zhodnocení činnosti sdružení
Za největší úspěch v dosavadní činnosti směřující k naplnění cílů sdružení je
bezesporu nutné považovat uvedení do provozu budovy školky v Tengenenge. Rovněž
doplnění učitelky ve školce o pomocného učitele napomůže kvalitě předškolní výuky
dětí z Tengenenge. Platy obou učitelů jsou financovány z prostředků sdružení.
Úspěchem je rovněž obstarání rodných listů pro děti nastupujících do státní školy.
Pro činnost a plnění cílů sdružení bylo v roce 2011 velmi důležité, že se podařilo
téměř zdvojnásobit množství finančních prostředků, které sdružení získalo na svou
činnost. Finanční prostředky sdružení získalo z přijatých darů a ze vstupného
z pořádaných akcí.
V roce 2011 se zvýšil počet členů sdružení na celkem 13 členů.

5. Výsledky hospodaření sdružení za rok 2011
Rozvaha k 31.12.2011 v tisících Kč
AKTIVA

PASIVA

Pokladna
Bankovní účet

5
44

Výsledek hospodaření
Nerozdělený zisk

8
41

CELKEM

49

CELKEM

49

Rozvaha k 31.12.2010 v tisících Kč
AKTIVA

PASIVA

Pokladna
Bankovní účet

6
35

Výsledek hospodaření
Nerozdělený zisk

41
0

CELKEM

41

CELKEM

41

Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 v tisících Kč
VÝNOSY
Vstupné na akce
Přijaté dary
Členské příspěvky
CELKEM

NÁKLADY
57
50
5
112

Výdaje - Tengenenge
Spotřeba materiálu
Finanční náklady
CELKEM

87
13
4
104

6. Poděkování
Klub přátel Tengenenge děkuje všem dárcům, kteří finančně přispěli na činnost
sdružení. Nejvyššími částkami sdružení přispěli:
paní … Kazda částkou
paní … Ferbrová částkou
pan … Posta částkou
pan Jaromír Jáč částkou
pan Karel Schwarzenberg, částkou

540,- USD,
10 000,- Kč,
10 000,- Kč,
6 000,- Kč
5 000,- Kč.

Rovněž děkujeme za spolupráci všem členům, dobrovolným spolupracovníkům, ale i
všem příznivcům sochařské komunity Tengenenge.
V Černochově, dne 21.4.2012

