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SHRNUTÍ
Rok 2015 byl pro nás opět plný nových zkušeností a výzev, kterým jsme 
čelili jak v Guineji, tak v ČR.

Podařilo se nám pro tento rok získat dotaci od České rozvojové agentury na 
posílení našich kapacit, což nám umožnilo přijmout novou kolegyni Silvii 
Ihnatolovou na PR a fundraising, realizovat a zúčastnit se množství nej-
různějších akcí pro veřejnost a aktivně se zapojit do kampaně Česko proti 
chudobě, ale také poprvé vyhlásit veřejnou sbírku na stavbu další školy 
v Menyi.

V Guineji byl školní rok 2014/2015 narušen přetrvávající epidemií eboly, 
kvůli které vyučování ve školách začalo až 19. 1. 2015 místo 1. 10. 2014 a vý-
uka pak probíhala i přes letní prázdniny. K velké úlevě nás všech přispěla na 
úplném konci roku 2015 zpráva, že epidemie eboly v Guineji skončila.

I přes ne příliš příznivou společenskou situaci v ČR máme za sebou velmi
intenzivní rok, ve kterém jsme dali hodně energie do nových strategií 
k posílení našich kapacit a k prezentaci naší činnosti a projektů v Guineji. 
Ty se přes všechny překážky drží a rozvíjejí a to převážně zásluhou místních 
koordinátorů a spolupracujících komunit 
a samozřejmě díky všem dárcům a podporo-
vatelům v ČR.

Děkujeme všem, kdo nás jakkoli podporují, 
a těšíme se na další rok s vámi, wontanara! 

Táňa Bednářová 
zakladatelka organizace

O WONTANARA
Wontanara je obecně prospěšná společnost, která působí od roku 1999 
na poli rozvojové spolupráce, rozvojové a globální výchovy a osvěty.

Naše činnost v ČR podporuje projekty v západoafrické Guineji zejména 
v oblasti vzdělání, zdraví a celkového zvyšování kvality života místních 
obyvatel.

V ČR se soustředíme na zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvo-
jových zemích (o příčinách, důsledcích i možnostech řešení problémů) 
a v Guineji klademe zvláštní pozornost na dlouhodobou udržitelnost,  
celkový kontext a smysluplnost realizovaných projektů.

Naše spolupráce se zakládá na potřebách, které nám místní lidé sami 
sdělují, a vede k nezávislosti na externí podpoře, soběstačnosti, k aktivnímu 
převzetí zodpovědnosti a využívání vlastních možností.

V obou zemích pak usilujeme o vytváření tolerantní multikulturní spo-
lečnosti a o prevenci diskriminace a násilí ve všech jeho podobách.

Wontanara je součástí celorepublikové kampaně Česko proti chudobě, 
kterou v rámci své činnosti podporuje. 

NAŠE AKTIVITY

•	Adopce afrických dětí, projekt pomoci na dálku
•	Zřizování a stavba škol
•	Zřizování a podpora zdravotních středisek, zdravotní péče
•	Budování přístupů k pitné vodě
•	Globální rozvojová výchova a osvěta na školách v ČR i pro veřejnost
•	Semináře pro dobrovolníky pro rozvojovou spolupráci
•	Organizování benefičních výstav, koncertů, sbírek atd. 32
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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
Jan Havlíček 
člen dozorčí rady
Jiří Jareš
člen dozorčí rady

AGUIPAH
Veškeré naše aktivity v Guineji 
jsou realizovány skrze naši místní 
partnerskou organizaci AGUIPAH 
(Association Guinéenne pour Appui 
Humain – Guinejské sdružení pro 
lidskou podporu), jejíž zázemí tvoří 
spolehlivý a zkušený tým místních 
koordinátorů, kteří se rozvojové 
spolupráci věnují převážně na dob-
rovolném základě již 16 let. Pravidel-
ně třikrát ročně převádíme na účet 
AGUIPAH získané finanční pro-
středky, ze kterých tito koordinátoři 
platí jednotlivé školy podle počtu 
adoptovaných dětí, školní potřeby, 
případně další plánované projekty. 
Peníze tedy nikdy nepřijdou do 
rukou rodičů dítěte. 

AGUIPAH zaměstnává pouze jedno-
ho hlavního koordinátora. Ostatní 
se věnují činnosti dobrovolně, bez 
nároku na odměnu. Koordinátoři 
projektu dohlíží na zápis dětí do 
školy, jejich pravidelnou docház-
ku a na zajištění ostatních potřeb 
(zdravotní ošetření, jídlo apod.). 

LIDÉ VE WONTANARA
Zaměstnanci či externí 
spolupracovníci:

Táňa Bednářová 
zakladatelka a ředitelka 
organizace, hlavní koordinátorka 
projektů
Lenka Pavlíčková 
PR & Fundrising (1. 3. – 30. 4. 2015) 
Silvie Ihnatolová 
PR & Fundrising (od 1. 6. 2015) 
Petra Kadlecová 
administrativní zajištění projektu 
Adopce afrických dětí na dálku (t. č. 
na mateřské/rodičovské dovolené) 
Marcela Ahmed Eltaher Ibrahim
externí spolupracovnice, vedení 
účetnictví 

Stážisté:

Andrea Slaběňáková 
únor – červen 2015,  
v rámci projektu Stáže 
pro mladé zájemce  
o zaměstnání, FDV 
Khady Cissé 
červen – září 2015, 
studentka ze Senegalu 
v rámci programu 
Erasmus na AFEC 
Europe ve Francii

Oumar Kanté
hlavní koordinátor  

AGUIPAH, zaměstnanec
Konakry, Kankan

Mamadou Oury Diallo
Konakry, Dubreka

Madina Condé
Kindia, Konakry

Koordinátoři AGUIPAH v Guineji 
a oblast jejich působení
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Aboubacar Sylla
Konakry, Dubreka

Lamine Ndèye Sylla
Dubreka, Bofa, Konakry

Zainoul Abidine Barry
Konakry, Dabola

Ibrahima Youla
Konakry
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GUINEA V ČÍSLECH
Guinea má 11,5 mil. obyvatel na rozloze 245 860 km2

42 % z populace jsou děti do 14 let
47 % obyvatel žije v situaci chudoby s méně než 1$ na den
Pouze 31 % lidí nad 15 let umí číst a psát
Každé 18. dítě zemře při porodu
Přístup k elektřině má méně než 10 % obyvatel
Přístup ke zdravotnímu ošetření má 19 % obyvatel

Paradoxně k této situaci: Guinea je na 2. místě na světě v těžbě bauxi-
tu. Těží se zde také zlato, diamanty, mangan, sůl, uran...  

Úředním jazykem je francouzština. Převažujícím náboženstvím je islám 
(85 %), dále křesťanství (8 %).  Různé náboženské skupiny zde žijí 
v míru a vzájemném respektu.

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

 „Adopce na dálku“ primárně zajišťuje vzdě- 
lání konkrétním dětem, jejichž rodiče či opat-
rovníci si to nemohou dovolit. Věříme, že dobré 
vzdělání přináší lidem mimo jiné lepší orientaci 
v situaci, ve které žijí. 

„Adoptivní rodič“ (jednotlivec, skupina, 
rodina, škola, firma, …) hradí svému studentovi 
školné a potřebné školní vybavení a je pravidel-
ně informován o tom, jak si dítě vede ve škole, 
mohou si dopisovat, vyměňovat fotografie.
V rámci adopce zajišťujeme: asistenci při 

domácích úkolech po škole, stravování ve 
školách, základní zdravotní péči a prevenci, 
podporu dívkám při předčasném těhotenství, 
ochranu před ženskou obřízkou, nucenými 
sňatky, domácím násilím, po ukončení vzdělání 
pomoc při dalším nasměrování s ohledem 
na schopnosti, talent, úsilí či rodinnou situaci 
daného dítěte.

Od začátku našeho působení v Guineji 
vstoupilo do programu 1 093 dětí. 
Ke konci roku 2015 máme 401 adoptova-
ných dětí, 177 dětí bez adoptivního rodiče 
a 515 dětí, které svou účast v projektu již 
ukončily: jsou to absolventi VŠ, SŠ nebo ZŠ, 
vyučení řemeslníci, mladí lidé a rodiče se 
zodpovědným přístupem k životu.

Adopce afrických dětí
Projekt pomoci na dálku

„Naše spolupráce se zakládá na po třebách, které nám místní lidé sami sdělují, 
a vede k nezávislosti na externí podpoře, a tudíž soběstačnosti.“

7www.wontanara.cz6



Organizace pro rozvojovou spolupráci v Guineji

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2015

PARTNERSKÉ ŠKOLY 

K úspěšnému průběhu našeho programu adopce na dálku významně přispívají 
námi zřízené či postavené školy.  Díky podpoře české veřejnosti se nám podařilo 
vybudovat již 7 škol, které v roce 2015 poskytly vzdělání  3 038 dětem (včetně 
škol, které nám byly svěřeny do správy).

Základní škola Silo de Menyi v Kindii 

Funguje od roku 2006 a na její stavbě se podílela převážně místní komunita, 
která zajišťuje i její fungování. Ve třech větších třídách poskytla vzdělání od 1. do 
6. ročníku ZŠ celkem 104 dětem, z toho 60 dívkám. Během roku 2015 jsme 
usilovali o shromáždění prostředků na rozšíření této školy, a proto jsme v listo-
padu vyhlásili první veřejnou sbírku v historii Wontanara, která potrvá až do 
října 2016.

ve školním roce 2014/2015

Vzdělávací komplex Salim v Dar-Es
-Salam, Konakry

Zahrnuje: mateřskou školu, základní školu, college a střední školu 
se zaměřením na humanitní vědy, přírodní vědy nebo matema-
tiku. Salim byla uvedena do provozu v roce 2008 s přibližně 
160 žáky. V roce 2015 ji navštěvovalo 1 803 žáků a stu-
dentů, z toho 901 dívek. Salim se vyznačuje respektujícím 
přístupem a mottem: „úspěch je v nenásilí“.

Mateřská a základní škola IBK ve 
Farako, Kankan

Druhý rok fungování této školy umožnil 
vzdělávat se 143 žákům, to je o 32 % 
více než předchozí školní rok. To svědčí 
o vysoké kvalitě vzdělávání. Celkem 39 
dětí navštěvuje školu bezplatně nebo za 
poloviční tarif. Součástí školy je i dětské 
hřiště, které slouží k rekreaci o přestávkách. 98

Stavíme školu 
pro 500 dětí v Guineji
Postavme ji společně!

Dejte nám v Guineji
šanci na lepší život, 

darujte nám vzdělání.
Díky!
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PREVENCE EBOLY
Vzhledem k přetrvávající epidemii eboly byla ve všech školách zorganizována 
řada aktivit se zaměřením na osvětu a zdravotnická školení, které zahrnovaly 
např.: postup při správném mytí rukou, hygienu ve stravování ve školách 
a osobní hygienu. Naše partnerské školy respektovaly všechna doporučení 
vlády, jako např. zákaz prodeje jídla uvnitř škol, a byly vybaveny kartony mýdla 
a hygienickými balíčky (nádoby na vodu, dezinfekce a teploměry).

V našich partnerských školách proběhla prevence s dobrým výsledkem: nebyl 
zaznamenán žádný případ. Před začátkem školního roku 19. 1. 2015 se všichni 
pracovníci škol účastnili seminářů a školení za účelem prevence.

Stručně řečeno, ebola skutečně otřásla celou zemí, všechny znepokojila, ale 
nakonec se ji v našich školních zařízeních podařilo zvládnout zejména díky 
respektování předložených doporučení. 

Mateřská a základní 
škola Hadja Aminata 
Yattara v Matam Lido, 
Konakry

Škola byla na naše náklady zrekonstruována 
a uvedena do provozu v roce 2009. Ve školním roce 
2014/2015 ji navštěvovalo 341 dětí, z toho 188 dívek. 
Celkem 65 dětí chodí do školy bezplatně a 75 za poloviční tarif.

Mateřská a základní škola 
Matin d’Afrique v Simbaya, 

Konakry

Škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí 
budov a dvora a zprovozněna byla 
v roce 2009. V roce 2015 poskytla 
vzdělání 325 dětem.
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AKTIVITY V ČR
Díky přijetí nové kolegyně na pozici PR a fund- 
raising se podařilo výrazně zlepšit webovou 
prezentaci, komunikaci s veřejností, pravidelnou 
informovanost o činnosti a aktivitách organizace na 
sociálních sítích, navázat efektivní spolupráci s dobrovolníky a zapojit se ve větší 
míře do veřejných akcí, kterými jsme zároveň propagovali kampaň Česko proti 
chudobě, které jsme součástí.

V roce 2015 jsme v ČR propagovali a prezentovali naši činnost 
na TV Barrandov, radiu Rastafari a Radiu 1 nebo také v arto-

vých kinech Aerofilms a skrze nové propagační materiály.

Náklady na veškeré materiály, které byly v roce 2015 
zhotoveny, a na akce v ČR byly pokryty z prostředků 
České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních 
věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolu-

práce ČR.

Přehled některých akcí 2015

6. 3. ZŠ Londýnská, Praha
13.-14. 3. Festival Kolem světa, Praha
23. 4. Veletrh neziskových organizací, Praha
16. 5. Benefiční koncert, Papírák, Písek
29.-30. 5. Dny Afriky v Kafé Afrika, Praha
19.-20. 6. Narovinu festival, Praha
22. 8. Punx Piknik festival, Tři dvory u Kolína
28. 8.  Never grow up boat, Loď Tajemství, Praha
21. 9.  Mírová tramvaj, Praha
12. 9.  Festival Babí léto, Praha
29. 10. Mírová tramvaj, Brno
7.-8. 11.  Festival Obzory, Praha
15. 11. Seminář pro dobrovolníky I., Praha
17. 11. Díky, že můžeme!, Praha
28.-29. 11. Festival Kolem světa, Praha
29. 11. Klimatická ( r )evoluce, Praha
13. 12. Seminář pro dobrovolníky II., Praha
16. 12. Vánoční bazárek na HTF UK, Praha

Umělci, kteří nás v roce 2015 podpořili svou produkcí:

neDLOUBEJ SE V NOSE (Most) – divadelní 
kapela neJen pro děti, Loutkové Divadlo 

Rozmanitostí (Most), herec Richard Fiala, 
zpěvačka a muzikoterapeutka Antonia Nyass (Yellow si-

sters), bubeník Papis Nyass (Prostor Malaika/Gambie), 
DJs:  Gazi (JAR), Pat Heart (Francie), Jazzmoper (Aus-
trálie), Daniel Jones (USA), Thomiq, Beatfoot! (SR), 
Johannes, C´moi, Otik von Hell, Anna Myschkin, 
Myclick (Radio1), Sunny, Adlet, Pert, Martin DSC, 

Funktopus (ČR) a kapely: Kunta Kinte, Kachorros 
Wiciados, Lahar, Radiation, Catastrofy
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VÝDAJE V ROCE 2015 3 605 595

Celkový objem prostředků převedených do Guiney v roce 2015 2 826 945

Zůstatek v Guineji k 31. 12. 2014 315 446

z toho na adoptované děti v rámci projektu adopce na dálku 2 969 712

z toho na projekt dárkování na dálku 6 802

z toho na provozní náklady v Guineji (1 HPP, poštovné, nájem 

kanceláře, ostatní)
124 464

Zůstatek v Guineji k 31. 12. 2015 41 413

Provozní náklady Wontanara v ČR

mzdové náklady (2 HPP v ČR, 1 DPP, 1 stáž) 525 362

nájem kanceláře a služby 81 000

účetní služby 22 000

poštovné 6 736

bankovní poplatky 4 828

propagace (web, grafika, tisk, média, ...) 73 705

cestovní náklady 10 534

vybavení 26 898

ostatní (kancelářské potřeby, správní poplatky, tel., ...) 20 037

vrácená platba 7 550

KONEČNÝ STAV K 31. 12. 2015 1 513 472

Počáteční stav k 1. 1. 2015 1 527 214

PŘÍJMY V ROCE 2015 3 591 853

z toho na Adopci afrických dětí, projekt pomoci na dálku 3 102 482

z toho dotace od ČRA na projekt Budování organizačních kapacit 

v oblasti PR a fundraising
268 200

z toho na projekt Dárkování na dálku 59 254

z toho na projekt stavby školy v Menyi 28 350

z toho na Fond zdravotního ošetření dětí 8 700

z toho příspěvek Fondu dalšího vzdělávání - stáže pro mladé 52 839

z toho od Educon, z. s. 65 518

z toho ostatní (úroky v bance atd.) 6 510

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Zpráva dozorčí rady Wontanara, o. p. s.

Dozorčí rada projednala a přezkoumala činnost a výsledky hospodaření za 
rok 2015 a odsouhlasila účetní uzávěrku za rok 2015.

V Praze dne 1. 6. 2016

Kateřina Duchoňová
předsedkyně dozorčí rady

Jiří Jareš
člen dozorčí rady

(v Kč)
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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

Veřejná sbírka na stavbu mateřské a základní školy v Menyi 
na účet u Fio banky: 2800829748/2010 potrvá do 31. 10. 2016.

Kresba: Ota Murachashvil

Organizace pro rozvojovou spolupráci v Guineji


