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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Rok 2014 byl v naší patnáctileté historii občanského sdružení prvním rokem fungování pod novou 
právnickou formou - jako obecně prospěšná společnost. Tato nutná změna sebou nesla řadu admini-
strativních úprav v souladu s novým občanským zákoníkem a znamenala také jasnější vymezení lépe 
vystihující naši činnost.

Další významná změna proběhla v obsazení zaměstnanců Wontanara. Pavlínu Fáberovou po šesti 
letech vystřídala nová kolegyně Petra Kadlecová. Téměř nepřetržitě se u nás měnilo několik stážistů, 
kteří nám pomáhali nejen s administrativou, ale také např. se zpracováním videí či aktualizací profilů 
na sociálních sítích.
Během roku navštívili ČR tři naši guinejští koordinátoři, kteří využili svého soukromého po-
bytu v Evropě a prohloubili své znalosti v oblasti předškolního vzdělávání a také se aktivně 
zúčastnili veřejných akcí Wontanara.

Nejdůležitější událostí, která bohužel významně zasáhla do naší činnosti hlavně v Guineji, ale i 
nepřímo tady v ČR, bylo propuknutí epidemie eboly na počátku roku 2014. Tato humanitární krize 
zásadně ovlivnila životy všech lidí v Guineji nejen jako šířící se nebezpečná nákaza, ale velkou měrou 
ochromila spoustu oblastí lidského života - jednou z nich je právě vzdělání. Z důvodu omezení rizika 
nákazy začalo vyučování ve školách s téměř čtyřměsíčním zpožděním, to znamená, že děti nastoupi-
ly do školy až po sedmi měsících „prázdnin“. Velmi pozitivně jsem vnímala rychlou reakci našich 
škol, které okamžitě zahájily preventivní opatření, a znovu se ukázalo, že dokážou být pro lidi 
v bezprostředním okolí silným opěrným bodem, který přesahuje rámec vzdělání.
Epidemie nám neumožnila zorganizovat v roce 2014 výlety 
pro děti, ale podařilo se nám realizovat první ročník projek-
tu „Dárkování na dálku“, který se setkal s velkým ohlasem 
u našich podporovatelů a spoustu dětí nejen potěšil, ale 
pomohl také efektivně zkvalitnit jejich život. Ve shrnutí 
jsme v minulém roce především pracovali na upevnění 
personálního zázemí jak v ČR, tak v Guineji a zároveň i 
na vymezení prioritních projektů, o kterých mimo jiné 
podrobněji informuje tato zpráva.

Ráda bych poděkovala všem koordinátorům, spolu-
pracovníkům, stážistům i dobrovolníkům, kteří se na 
činnosti Wontanara často nezištně a se zájmem podíleli, 
a také všem našim dárcům za jejich důvěru a ochotu 
pomáhat nám pomáhat již patnáctým rokem.

Táňa Bednářová
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Wontanara je obecně prospěšná společnost, která se od roku 1999 zabývá projekty rozvojové spolu-
práce v západoafrické Guineji. 

Činnost naší organizace směřujeme:
•	 k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, prevenci diskriminace, rasismu a xenofobie (výcho-

va k nenásilí, rozvojová a globální výchova a osvěta,…), 
•	 ke zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích (příčinách, důsledcích i možnos-

tech řešení, se zvláštní pozorností na dlouhodobou udržitelnost, celkový kontext a smysluplnost), 
•	 ke zlepšování životní úrovně, přístupu ke vzdělání a zdravotní péči lidí v Guineji.

Oporou pro realizaci všech projektů v Guineji je zázemí partnerské organizace AGUIPAH, v rámci 
které působí spolehlivý a zkušený tým místních koordinátorů, kteří se rozvojové spolupráci věnují 
převážně na dobrovolném základě již 15 let. Snažíme se o to, aby se naše spolupráce zakládala na po-
třebách, o kterých s námi místní lidé sami komunikují, a aby vedla k co největší nezávislosti na externí 
podpoře, a tudíž soběstačnosti. 

Mezi hlavní realizované projekty patří projekt „Adopce afrických dětí na dálku“, který je ovšem 
zasazen do celkového hlubšího kontextu v řešení situace chudoby v Guineji, a to od jeho sa-
motného zahájení v roce 2002. 

„Adopce na dálku“ primárně zajišťuje konkrétním dětem přístup ke vzdělání. Věříme, že dobré 
vzdělání přináší lidem mimo jiné lepší orientaci v situaci, ve které žijí. Vzdělaný člověk není již tak 
lehce manipulovatelný např. politickými stranami, vzdělaná matka se bude umět lépe postarat o své 
dítě např. v předávání základních hygienických návyků, ve správném podání léku apod. 

Od začátku našeho působení v Guineji jsme poskytli péči 1050 konkrétním dětem v hlavním městě 
Konakry a ve čtyřech dalších oblastech vnitrozemí: Kankan, Kindia, Dubreka a Bofa. 

O WONTANARA
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Jde o přesně 1050 různých, často neuvěřitelných příběhů a osudů dětí, u kterých jsme kromě 
školní docházky a pomůcek zajišťovali také:
•	  doučování po škole a pomoc s úkoly, protože většina z dětí pochází z negramotného prostředí, kde 

nikdo z rodiny neměl možnost chodit do školy,
•	  stravování ve školách, protože většina z nich jí sotva jednou denně,
•	  zdravotní péči v případě nemoci či úrazu,
•	  podporu dívkám při předčasném těhotenství, aby se zvládly postarat o své děti a zároveň se vyučit 

nějakému řemeslu a mít možnost si tak zajistit obživu, 
•	  ochranu před ženskou obřízkou, nucenými sňatky, domácím násilím i násilím ve školách,…
•	  aby při ukončení jejich účasti v projektu našly nejlepší nasměrování ve studiu či učení s ohledem 

na jejich schopnosti, talent, úsilí či rodinnou situaci.

Dnes již jsou z mnoha tehdy prcků, kteří bloumali po ulici, mladí absolventi vysokých škol, 
z nichž někteří dokonce pracují v našich školách či asistují mladším dětem v projektu, 
z mnoha jiných jsou dnes vyučené švadlenky, kadeřnice, vyučení truhláři, mechanici, 
dlaždiči, svářeči, artisti,… a dokážou se sami uživit. 

Je to první generace dětí z adopce na dálku, která nám 
ukazuje skutečný dopad toho, co jsme před téměř 15 
lety začali. Zkrátka posílají dál to, co jim bylo dáno.

před 
 10 lety

dnes
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Správní rada:
Pavlína Fáberová – předsedkyně správní rady
Monika Nová – členka správní rady
Dagmar Bystřická – členka správní rady

Dozorčí rada:
Kateřina Duchoňová - předsedkyně dozorčí rady
Vladimír Rychtařík – člen dozorčí rady (do 7.12.2014)
Jan Havlíček – člen dozorčí rady (od 7.12.2014)
Jiří Jareš – člen dozorčí rady

V roce 2014 pro organizaci WONTANARA pracovali tito zaměstnanci či externí spolupracovníci:
Táňa Bednářová - zakladatelka a ředitelka organizace, hlavní koordinátorka projektů
Pavlína Fáberová - administrativní zajištění projektu Adopce afrických dětí na dálku (do května 2014)
Petra Kadlecová - administrativní zajištění projektu Adopce afrických dětí na dálku (od června 2014)
Marcela Ahmed Eltaher Ibrahim - externí spolupracovnice, účetnictví

Stážisté v roce 2014:
Aida Bražiunaité (leden – duben 2014; studentka z Litvy v rámci programu Erasmus na CEVRO Institut in Prague)
Tomas Bučmys (leden – duben 2014; student z Litvy v rámci programu Erasmus na CEVRO Institut in Prague)
Jana Uhlířová (srpen – listopad 2014 v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, FVD)
Zainoul Abidine Barry (leden, červen – listopad 2014, koordinátor AGUIPAH v rámci programu Erasmus na  
Université Paris–Est Créteil)

LIDÉ VE WONTANARA
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AGUIPAH

Veškeré naše aktivity v Guineji jsou realizovány skrze naši místní partnerskou organizaci AGUIPAH 
(Association Guinéenne pour Appui Humain – Guinejské sdružení pro lidskou podporu). Pravidelně třikrát ročně 
převádíme na účet AGUIPAH získané finanční prostředky, ze kterých se vyplácí jednotlivé školy podle počtu 
adoptovaných dětí, případně další plánované projekty.

V Guineji přímo komunikujeme se sedmi koordinátory, z nichž AGUIPAH zaměstnává pouze jediného. Ostatní se 
věnují činnosti dobrovolně, bez nároku na odměnu. Koordinátoři projektu dohlíží na zápis dětí do školy, je-
jich pravidelnou docházku a na zajištění ostatních potřeb (zdravotní ošetření, jídlo apod.). Peníze tedy nikdy 
nepřijdou do rukou rodičů dítěte.

Koordinátoři AGUIPAH v Guineji

Oumar Kanté
hlavní koordinátor AGUIPAH, zaměstnanec
Oblast působnosti: Kankan
Profese/vzdělání: učitel na VŠ, účetnictví, 
informatika

Aboubacar Sylla
pokladník AGUIPAH
Oblast působnosti: Cosa/Landreah, Konakry
Profese/vzdělání: administrativní pracovník/
stavební inženýr

Mamadou Oury Diallo
předseda AGUIPAH
Oblast působnosti: Dar es Salam, Konakry
Profese/vzdělání: zakladatel školy/geografie

Lamine Ndèye Sylla
administrativní asistent AGUIPAH
Oblast působnosti: Dubréka/Boffa
Profese/vzdělání: soukromé právo

Madina Condé
sociální záležitosti AGUIPAH
Oblast působnosti: Kindia
Profese/vzdělání: učitelka na college/chemie, 
biologie

Ibrahima Youla
hlavní administrativní asistent AGUIPAH
Oblast působnosti: Landreah/Matam, Konakry
Profese/vzdělání: učitel na ZŠ/zemědělský inženýr

Zainoul Abidine Barry
člen AGUIPAH
Oblast působnosti: Simbaya, Konakry
Profese/vzdělání: učitel na VŠ/mezinárodní právo
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GUINEA
Guinea je státním zřízením republika (Répub-
lique de Guinée, Guinée Conakry) a nachází 
se na západě subsaharské Afriky při pobřeží 
Atlantského oceánu.  Sousedními státy jsou 
Pobřeží slonoviny, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, 
Senegal a Sierra Leone. Celková rozloha Guiney je 
245 860 km2, a na jeden km2 tak připadá přibližně 
44,77 obyvatele. V roce 2013 měla Guinea podle 
statistik Světové banky celkem 11,75 milionů 
obyvatel, z toho 1,4 mil. obyvatel žije v hlavním 
městě Konakry. Oficiálním jazykem je francouz-
ština, kterou však ovládá pouze necelých 40 % 
celkového obyvatelstva. Znalost ostatních světo-
vých jazyků je velice nízká. Guinejci ovládají jiné 
neoficiální jazyky. Neoficiálních národních jazyků 
je v Guineji přibližně 40 a patří mezi ně například 
peul/fula (40 %), malinké (30 %) nebo sousou 
(20 %). Většina obyvatel se hlásí k muslimskému 
náboženskému vyznání (85 %), následuje křesťan-
ství (8 %), tradiční africké náboženství (6 %) a jiné 
(např. buddhismus, hinduismus, tradiční čínské 
religiózní skupiny).

Guinea je relativně uzavřená ekonomika, která je 
závislá na vývozu. Dovozní kvóty jsou uvaleny na 
rýži, mouku a cukr. V roce 2013 dosahoval HDP na 
hlavu 565 USD (pro srovnání HDP v ČR je 19 670 
USD). Přes značné nerostné bohatství (bauxit, hli-
ník, zlato, diamanty, železná ruda, uran, ropa) žije 
mnoho Guinejců pod hranicí chudoby, částečně 
kvůli přebujelé korupci v zemi. Finanční sektor je 
vyvinutý nedostatečně (méně než 10 obchodních 
bank) a většina Guinejců nevlastní ani bankovní 
účet. Ohromné množství regulací vlády odrazuje 
příliv investic do země. Alarmující jsou například 
překážky podnikání. Minimální kapitál pro založe-
ní společnosti přesahuje čtyřikrát průměrný roční 
příjem Guinejce.

Guinea patří mezi nejchudší země světa. Podle 

ukazatele chudoby MPI (Multidimensional Pover-
ty Index), který reflektuje deprivaci ve vzdělání, 
životní úrovni a zdraví, je index chudoby v zemi 
0,548 (max. 1). Kritická chudoba zasahuje 68,6 % 
obyvatelstva a na hranici chudoby je dalších 7,7 % 
obyvatel. Očekávaná délka dožití je v Guineji 56 
let a průměrná doba očekávaného studia pouze 
1,6 roku. Podle Světového ekonomického fóra 
(The World Economic Forum) je stav makroeko-
nomického prostředí v Guineji na 138. místě ze 
144 sledovaných zemí světa, stav infrastruktury 
dokonce až na 140. místě, stav zdravotnictví a pri-
márního vzdělání na 139. místě. Podle Světové 
zdravotnické organizace jsou nejčastějšími příči-
nami úmrtí malárie, dýchací infekční onemocnění, 
podvýživa, HIV/AIDS a předporodní/porodní kom-
plikace. Zdravotnická zařízení nejsou v Guineji 
dostatečně vybavená ani sterilní a léky buď chybí 
nebo nedosahují požadovaných standardů.  

Guinejský systém školství kopíruje francouz-
ský model vzdělávání, který je trochu odlišný 
od českého. Děti mohou chodit do školy již od 
3 let, kdy nastupují do mateřské školy. Ta je však 
většinou součástí základní školy (ZŠ) a v tomto 
duchu tam děti tráví i čas. Převážně sedí v lavicích 
a skrze např. recitaci a zpěv se učí francouzštinu, 
která není jejich mateřským jazykem. Zpravidla 
se však, vzhledem k nákladům (MŠ v Guineji jsou 
soukromé, tedy placené), začínají děti vzdělávat 
až nástupem do 1. třídy základní školy, která trvá 
6 let. Po úspěšném absolvování přijímacích zkou-
šek mohou dále pokračovat 4 roky na college 7. 
až 10. třídou. Poté studují 3 roky na střední škole, 
která je zakončená maturitou, nebo 3–4 roky 
vybraný učební obor. S maturitou pak mohou 
studovat (již bez přijímacích zkoušek) na univerzi-
tě, jež zpravidla trvá 3 roky (v Guineji je možnost 
získat pouze titul bakalář).
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SALIM - škola, ve které jsou děti rády

Vzdělávací komplex Salim (z arabského „mír“) v hlavním městě Konakry, založen v r. 
2008, dnes poskytuje vzdělání od mateřské až po střední školu. Připravuje tedy studen-
ty až k přijímacím zkouškám na vysokou školu a patří v Guineji mezi jednu z nejkvalitněj-
ších a nejvyhledávanějších škol. Za minulý rok se může pochlubit opravdu skvělými výsledky. 
Ze 102 žáků jich uspělo u přijímaček na college (7. - 10. třída) 97 a ze 127 studentů jich bylo 118 přijato 
na střední školu. V Guineji má škola Salim statut soukromé školy, ale je pod patronátem naší neziskové organiza-
ce AGUIPAH, která dohlíží na její neziskový charakter.

V současné době navštěvuje Salim přes 1 800 dětí. Z nich je 88 sponzorováno díky programu „Adopce na 
dálku“ a dalších 81 čekajících na adopci zatím chodí do školy bezplatně. Ostatní děti platí běžné školné podle 
finanční situace svých rodičů či opatrovníků. Bezplatné vzdělání je zde tedy zajištěno i pro ty nejchudší děti. 
Těch je ve čtvrti Dar es Salam v Konakry opravdu mnoho. Tato čtvrť patří mezi nejlidnatější a nejchudší ve městě. 
Nejsou zde vybudovány přístupové cesty, lidé nemají přístup k elektřině ani k pitné vodě. Velkým problémem 
je také chybějící kanalizace a svoz odpadu. V období úplného odpojení vody byla Salim jediným zdrojem pitné 
vody, kterou obyvatelům poskytovala bezplatně, vždy každý den po skončení vyučování.

Salim se stala opěrným bodem ve čtvrti Dar es Salam také hlavně díky svému krédu „úspěch je v nenásilí“. Vyučo-
vání i celkový přístup k dětem je veden v duchu výchovy k nenásilí. Učitelé a vychovatelé jsou pečlivě vybíráni 
a účastní se školících seminářů a teambuldingových akcí. Zvláštností je také malá ambulance pro pravidelné 
preventivní prohlídky dětí a pro nezbytně rychlé ošetření. Škola také disponuje koši na odpadky, což je v Guineji 
zatím spíše výjimkou než samozřejmostí, a raritou je studentský parlament nebo anonymní schránka přání a stíž-
ností, která dává možnost dětem, učitelům i rodičům poskytovat zpětnou vazbu. V tomto duchu panuje ve škole i 
atmosféra: uvolněná a zároveň plná vzájemného respektu mezi těmi, kteří se ve škole nacházejí.

PROJEKTY V GUINEJI
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Základní škola a vrt na pitnou vodu v Menyi

Vesnice Menyi se nachází v oblasti Kindie, cca 160 km od hl. města Konakry. Žije zde přibližně 1 100 
obyvatel, z nichž asi 700 tvoří děti do 18 let. Není zde rozvinutá téměř žádná infrastruktura, lidé nemají 
přístup k elektřině, zdrojem vody pro celou vesnici byla jedna povrchová studna a potok. Situace je 
stejná v přilehlých 13 vesnicích. Ve vzdálenějším okolí je pár škol, ale jejich kapacita je mnohonásob-
ně překročena a úroveň vzdělávání velmi nízká. Stejně nepříznivá situace je i v přístupu k základnímu 
lékařskému ošetření.

V roce 2006 zde byla dokončena stavba základní školy se třemi třídami, kabinetem, ředitelnou a toale-
tami. Podmínkou byla spolupráce místních obyvatel na výstavbě. Písek a kamenivo sbírali obyva-
telé v okolí a drtili je přímo na místě. Vodu potřebnou ke stavbě nanosili obyvatelé (především ženy) 
na svých hlavách z několik stovek metrů vzdáleného potoka. Výstavbu zajistilo učňovské středisko pod 
vedením jednoho mistra a mladí zedníci zde absolvovali praxi.  Školu o třech třídách v současnosti na-
vštěvuje 161 dětí, což je její maximální kapacita. Všem dětem je v Menyi poskytováno vzdělání bezplat-
ně. Klademe také důraz na další vzdělávání pedagogů a metodiku výchovy k nenásilí.

Další fází projektu a velkou prioritou je rozšíření školy tak, aby mohla zajistit předškolní vzdělání, 
základní vzdělání (1. - 6. třída) a college (7. - 10. třída). Více tříd znamená jistotu v zajištění návaznosti 
kvalitního vzdělání a dobré přípravy pro střední školu či vyučení se řemeslu.  Místní lidé vnímají vzdě-
lání jako krok k dalšímu rozvoji vesnice - lidé neodcházejí do velkoměst, naopak se usazují, vesnice 
se rozšiřuje, zlepšení hygienických návyků a následně úbytek souvisejících nemocí, širší možnosti pro 
zajištění obživy vlastní rodiny v dospělosti. 
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Přístup k pitné vodě

Místní obyvatelé se zapojili i do realizace vrtu na pitnou vodu. Vrt je na lehkou mechanickou páku, a je tedy ne-
závislý na elektrické energii, která v oblasti není dostupná, a na pohonu na naftu, který je neekologický a náklad-
ný. Byl inaugurován v r. 2013 a dnes slouží nejen obyvatelům vesnice Menyi, ale také mnoha dalším z okolních 
vesnic. Cílová skupina, které se celý projekt dotýká, čítá přibližně 1 500 dospělých a 2 500 dětí do 18 let ve 14 
vesnicích. Vrt byl realizován díky sponzorskému daru jednoho z našich adoptivních rodičů, Vladimíra Rychtaříka.

V budoucnu plánujeme elektrifikaci vesnice, vybudování zdravotního střediska, domova pro opuštěné 
děti, víceúčelového vzdělávacího centra pro rozvoj řemesel a volnočasových aktivit pro děti a mládež, 
knihovny a školní jídelny.

Vzdělání pomůže k větší soběstačnosti a pozvedne životní úroveň místních obyvatel. A díky přístupu k pitné 
vodě se zamezí zdravotním problémům z kontaminované vody a namáhavému nošení ze vzdálených zdrojů. 
Cílem projektu je pomoci místním lidem k důstojným podmínkám pro život tak, aby byli soběstační a nezávislí na 
externí pomoci a zároveň se stali inspirací pro další komunity v řešení podobné situace. Důraz spolupráce je kla-
den na zapojení místní komunity do plánování, rozhodování a realizace celkového projektu i jeho jednotlivých 
fází. 
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Stavební úpravy a nové dětské hřiště ve škole I. B. K.  
v Kankanu

Mateřská a základní škola ve čtvrti Farako II (Kankan, asi 650 km od hlavního města Konakry) je v pořadí druhou 
školou, kterou jsme stavěli od základů na pozemku, který nám daroval otec Oumara Kanté, hlavního koordináto-
ra v Guineji. Jako výraz poděkování a respektu nese škola jeho jméno: Elhadj Ibrahima Kanté. Financování stavby 
zajistil z velké části výtěžek z projektu MEDELA Heleny Houdové a Lejly Abbasové, z části také Expediční fond 
Hedvábné stezky a několik dalších podporovatelů. Škola o třech třídách byla dostavěna v roce 2012 a otevřena 
prvním žáčkům v roce 2013. Ve školním roce 2013/2014 ji navštěvovalo celkem 108 dětí, z toho 58 dívek. Po prv-
ním roce fungování (tři stupně mateřské školy a 1. třída ZŠ) během letních prázdnin 2014 prošla škola stavebními 
úpravami a třídy byly rozděleny na dvě, abychom mohli poskytnout navazující stupně vzdělání, než se podaří 
sehnat potřebné prostředky na rozšíření školy tak, aby zajistila kromě předškolního vzdělání také celý cyklus ZŠ, 
tedy 1. až 6. třídu.

V roce 2014 se také podařilo na pozemku školy vybudovat dětské hřiště pro volnočasové aktivity dětí  
a byla omítnuta obvodová zeď pozemku. 

Další partnerské školy v Guineji

MŠ a ZŠ Matin d’Afrique ve čtvrti Simbaya, Konakry
Škola byla na naše náklady zrekonstruována a uvedena do provozu 
v roce 2009. Dnes ji navštěvuje 444 dětí.

MŠ a ZŠ Hadja Aminata Yattara ve čtvrti Matam Lido, Konakry
Škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí budov i dvora v roce 2009. 
Dnes ji navštěvuje celkem 295 dětí, z toho 153 dívek. Škola posky-
tuje bezplatné vzdělání 45 dětem.
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Výlety pro děti - zážitek na celý život

V roce 2013 jsme započali s organizací mimoškolních výletů. Za „pou-
hých“ 100 Kč příspěvku na dítě umožníme dětem výlet do přírody, do 
rekreačního střediska, do muzea, do parku s atrakcemi, zkrátka do míst, 
kam se většina dětí nemá šanci nikdy sama podívat. 

V roce 2013 jelo 512 dětí a 25 vychovatelů ze Salim do rekreačního střediska 
Mangrove v Dabompa. Děti prožily nezapomenutelný den v hezkém prostředí (pro 
mnohé to bylo poprvé, kdy opustily své bydliště), koupaly se v bazénu, což vzhledem  
ke špatnému přístupu k vodě v každodenním životě v Guineji byl pro ně doslova ráj, a sdílely svá připravená 
recitační a divadelní vystoupení na témata nenásilí ve všech jeho podobách a důležitost vzdělávání dívek. Na 
programu byla také taneční vystoupení, módní přehlídka či imitace známých umělců. Děti z Kindie zase navštívi-
ly mini ZOO a např. děti z Konakry byly v dětském parku a v muzeu. 

V roce 2014 jsme z bezpečnostních důvodů (riziko nákazy ebolou) výlety neorganizovali. Pouze z Kankanu se 
vydalo 117 dětí na výlet k řece Niger.

Většina dětí popisovala svoji zkušenost s výletem jako nejkrásnější zážitek ve svém životě.

AKTIVITY PŘIDRUŽENÉ K PROJEKTU 
ADOPCE DĚTÍ V GUINEJI
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„Dárkování na dálku“

V rámci tohoto projektu podporujeme děti zapojené do programu „Adopce na dálku“ konkrétním dárkem, 
který je nejen potěší, ale především zkvalitní jejich každodenní život. Kolo dětem například zásadně usnadní kaž-
dodenní několikakilometrové putování do školy a vybavení pro vyučené řemeslníky zase nastartuje jejich cestu  
k soběstačnosti. 

Během jednoho měsíce se nám podařilo vybrat téměř 310 000 Kč na konkrétní dárky, které čítaly na 55 jízdních 
kol, 10 šicích strojů a vybavení pro mladé řemeslníky, 5,5 tuny rýže, nové boty, oblečení, moskytiéry a matrace 
pro téměř 200 dětí. Peníze na nákup dárků byly převedeny do Guiney a předání dárků a jejich dokumentace 
proběhla v únoru. 
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AKTIVITY V ČR

V roce 2014 jsme v ČR propagovali a prezentovali naši 
činnost v rámci rozhovorů poskytnutých vybraným 
mediím, jako např. Českému rozhlasu či TV Metropol.   

V rámci představení naší činnosti širší veřejnosti 
jste nás mohli potkat na těchto akcích:
Den Afriky (Praha - Letňany) / Setkání adoptivních ro-
dičů (Praha) / Veletrh neziskových organizací (Praha) 
Benefiční koncert pro Wontanara (Písek) / Festival 
Babí léto (Praha) / Divadelní přehlídka Comedy 
face (Uherské hradiště) / Festival Obzory (Praha) / 
Festival Kolem světa (Praha) / Studentský bazárek 
na HTF UK (Praha)

Ředitelka organizace Táňa Bednářová či koordiná-
toři organizace AGUIPAH z Guineji se v rámci 
přednášek setkali s dětmi či studenty těchto 
vzdělávacích zařízeních:

Husitská teologická fakulta UK / MŠ a 
ZŠ rodinné centrum Zajíček (Zaječice u 
Benešova) / ZŠ Londýnská Montessori 
MŠ Lumírova
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

PŘÍJMY 2014 VÝDAJE 2014

Počáteční stav k 1.1.2014 2 113 622

Příjmy v roce 2014 3 497 220 Čerpání z fondů na projekty 4 076 638  

z toho na Adopci afrických dětí, projekt pomoci na dálku 2 953 734 z toho na adopci 2 451 916

z toho na projekt Dárkování na dálku 385 628 z toho na dárkování 723 583

z toho na ostatní 157 858 z toho ostatní 901 139

KONEČNÝ STAV K 31.12.2014 1 527 214  

PROVOZNÍ NÁKLADY WONTANARA V ČR 691 811  

mzdové náklady v ČR (2 zaměstnanci) 584 772   

nájem kanceláře 81 000   

poštovné 11 771   

bankovní poplatky 9 148   

ostatní služby (telefon, web, kancel. potřeby,…) 5 120   

PROVOZNÍ NÁKLADY WONTANARA V GUINEJI 105 420  

mzdové náklady (1 zaměstnanec) 50 000   

benzín do generátoru - elektřina 17 650   

poštovné do ČR 11 220   

cestovní náklady v rámci Guiney 8 940   

internetové spojení 8 200   

pronájem kanceláře 6 550   

telefonní kredit 1 640   

kancelářské potřeby 770   

pronájem poštovní schránky 450   

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 797 231  

CELKOVÝ OBJEM PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH DO GUINEY V R. 2014

Počáteční stav k 1.1.2014 251 721   

Celková částka převedená v roce 2014 3 336 025

z toho na Adopci afrických dětí, projekt pomoci na dálku 2 434 916   

z toho na projekt Dárkování na dálku 723 583   

z toho na zdravotní ošetření dětí v rámci fondu 20022 8 381   

z toho na provozní náklady v Guineji 105 420   

KONEČNÝ STAV K 31.12.2014  V GUINEJI 315 446  

Zpráva dozorčí rady
Wontanara, o.p.s.

Dozorčí rada projednala a přezkoumala 
činnost a výsledky hospodaření za rok 
2014 a odsouhlasila účetní uzávěrku za 
rok 2014.

V Praze dne 1. 6. 2015

Kateřina Duchoňová
předsedkyně dozorčí rady

 

Jiří Jareš
člen dozorčí rady
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Wontanara, o.p.s. I Sokolská 32 I 120 00 Praha 2
ič: 70099251 I č.ú.: 82262329/0800

info@wontanara.cz I tel.: 604 983 875 I www.wontanara.cz
www.facebook.com/wontanaraguinea
www.youtube.com.wontanaraguinea

Naše projekty by nemohly být realizovány bez příspěvků soukromých či firemních dárců, kterým touto cestou děkujeme.  
Zvláštní dík patří zejména panu Vladimíru Rychtaříkovi. Dále děkujeme také našim dobrovolníkům,  

kteří nám věnují svůj čas a pomáhají nám s realizací různých akcí.

děkujeme

Organizace pro rozvojovou spolupráci v Guineji


