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Výroční zpráva občanského sdružení
Centrum Narovinu za rok 2013
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PŘEDSTAVENÍ CENTRA NAROVINU
Úvodní slovo Centra Narovinu
V roce 2013 Centrum Narovinu začalo s reorganizací
dle nového občanského zákoníku a s přeregistrováním na obecně prospěšnou společnost.
V České republice zaměřujeme pozornost na dva
projekty. Prvním je Adopce afrických dětí – projekt
pomoci na dálku, druhým projekt Partnerství mezi
českými a keňskými školami.
Program Adopce na dálku v roce 2013 přinesl zájemcům o podporu vzdělání další možnost, jak pomoci. Kdykoli v průběhu roku mohou libovolně zasílat finanční částky do Klubu
přátel adopce, založeného právě za účelem podpory vzdělávání dětí v Keni.
V projektu Partnerství mezi školami probíhá příprava nového ročního plánu, s jehož realizací začneme od ledna 2014. Program
má za cíl více propojit děti a školy a představit jim jednotlivá témata formou interaktivních workshopů.
V Keni intenzivně pokračujeme v práci na projektu Ostrov Naděje na Rusinga Island a plánujeme další nezbytné kroky na cestě
k samostatnosti a udržitelnosti. Velká podpora přichází ze SlovakAid na Slovensku. Díky ní je na příští dva roky zajištěn chod
kliniky a budou se moci rozšiřovat farmářské a hospodářské aktivity.
Děkujeme všem za přízeň v roce 2013 a těšíme se na společné úspěchy i v dalších letech.
Simona Heřtusová a Dana Feminová

Hlavní cíle a projekty
Centrum Narovinu vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň jeho činnosti tvoří v současné době projekty zahraniční rozvojové
spolupráce a globální rozvojové výchovy. Sdružení je členem českého Fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS) a podílí se
na kampani Česko proti chudobě.
Všechny projekty kladou důraz na dlouhodobou udržitelnost a mají za cíl podporovat soběstačnost, přechod od pasivního přístupu k aktivnímu, k převzetí zodpovědnosti a využívání vlastních možností. Zaměřují se rovněž na rozvoj dobrovolnické činnosti v oblasti rozvojové spolupráce.
Hlavní projekty Centra Narovinu:
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island / Keňa
Voda pro Kauti / Keňa
Miniobchůdek Afrika v duchu Fair Trade
Projekt Afrika nevšedníma očima – programy ve školách a pro veřejnost
Kurzy Dobrovolníci pro pomoc Africe
Partnerský program mezi českými a keňskými školami
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Organizační struktura
Centrum Narovinu má celkem 8 řádných členů. Vrcholným orgánem sdružení je valná hromada, kterou tvoří všichni řádní
členové sdružení. Výkonným orgánem je rada sdružení, která má v současné době pět členů. Rada sdružení se skládá
z předsedy, místopředsedy a z dalších členů rady. Valná hromada volí také revizní komisi, která má dva členy. Revizní
komise je povinna kontrolovat hospodaření sdružení a správu prostředků. Jménem sdružení jedná samostatně v plném
rozsahu předseda a místopředseda.

Rada

Revizní komise
Dana Feminová – předsedkyně
Simona Heřtusová – místopředsedkyně
Daniela Cachová – členka
Hana Jodasová – členka
Jana Soukupová – členka

Vlasta Dobešová
Martin Mevald

Další členi sdružení
Markéta Zlá

Zaměstnanci Centra Narovinu
Dana Feminová – výkonná ředitelka a hlavní koordinátorka projektů rozvojové spolupráce
Simona Heřtusová – koordinátorka projektů v ČR a Keni, fundraising a propagace
Lenka Čapková – administrativní zajištění projektu Adopce afrických dětí
Lenka Soukupová – administrativní zajištění projektu Adopce afrických dětí
Hana Jodasová – administrativní zajištění projektu Adopce afrických dětí
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Kontakty a oficiální informace:
Centrum Narovinu
Adresa: Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2,
Mobil: +420 732 203 196, 777 831 836
Internet: www.centrumnarovinu.cz, www.adopceafrika.cz,
e-mail: info@centrumnarovinu.cz
Číslo účtu: KB-Praha 5, číslo účtu: 19-1460510217/0100,
český účet v EUR u KB 35-3076360217/100
Sbírkový účet KB-Praha 5, číslo účtu 107-6829480277 / 0100
IČO: 63109948, DIČ: CZ 63109948

Kontakty podle projektů:
Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku
Miniobchůdek Afrika v duchu Fair Trade
(Centrum Narovinu, mobil 732 203 196, 777 831 836,
info@centrumnarovinu.cz)
Projekt Afrika nevšedníma očima – programy ve školách a pro
veřejnost
(Simona Heřtusová, 608 301 270, simona.hertusova@adopceafrika.cz)
Rozvojový projekt Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga
Island / Keňa
(Dana Feminová, 777 711 911, dana.feminova@adopceafrika.cz)
Rozvojový projekt Voda pro Kauti /Keňa
(Jana Soukupová, 603 450 779, jana.soukupova@adopceafrika.cz,
Simona Heřtusová, 608 301 270, simona.hertusova@adopceafrika.cz)
Kurzy Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci s Afrikou
(Dana Feminová, 777 711 911, dana.feminova@adopceafrika.cz)
Projekt Výchova k nenásilí (metodický seminář pro učitele
v Keni)
(Daniela Cachová, 724 785 876, bedy.ns@seznam.cz)
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PROJEKTY V ČESKÉ REPUBLICE
1) Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku
Pravidelná podpora “adoptivních rodičů” umožnila
v roce 2013 školní docházku 2727 dětem v prvním trimestru, 2691 dětem ve druhém a 2637 dětem v třetím trimestru. Děti studují ve školkách, na základních
a středních školách, vyšších odborných školách i na univerzitách.
V programu zdravotní péče bylo pojištěno 1060 dětí.
O adoptivní rodiče a komunikaci s nimi se staral tým
dobrovolných koordinátorů – dvacet pět v České republice, jeden na Slovensku a jedenáct v Keni.
V tomto roce také několik adoptivních rodičů navštívilo
své děti v Keni. Jejich zkušenosti a postřehy zveřejňujeme na našich webových stránkách či v informačních
bulletinech.

2) Projekt Afrika nevšedníma očima
Programy globálního rozvojového vzdělávání na školách
I v roce 2013 probíhal v České republice program s africkou tématikou určený pro děti mateřských a základních škol a pro
studenty škol středních. Zájem byl o hodinové besedy, krátké workshopy i o projektové dny. V souvislosti s ukončením
tříletého programu se od roku 2013 zaměřujeme spíše na kvalitu a dostatečnou reflexi než na počet uskutečněných akcí.
Celkem proběhly projektové dny s africkými besedami a workshopy v 9 školách:
29. 1. – Gymnázium Českolipská Praha
4. 2. – ZŠ Kunovice
18. 3. – ZŠ Koleč
20. 5. – Gymnázium Sušice
25. 6. – Gymnázium Kadaň
6. 9. – ZŠ Dukelská Mladá Boleslav
9. 10. – MŠ Vlkava
10. 10. – ZŠ Malšov
10. 10. – ZŠ Suchdol
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Aktivity pro veřejnost
V roce 2013 probíhaly opět rozmanité aktivity v rámci programů pro veřejnost - promítání a besedy, výstavy afrických
fotografií, informační a propagační stánky, benefiční aukce atd., které informují veřejnost o situaci v rozvojových zemích
a pomáhají hledat nové spolupracovníky a podporovatele projektů v České republice a v Keni.

Celkem se konalo devět takových akcí:
29. 1. – Development Coffee na téma Neúspěšné projekty; Centrum Narovinu v Praze
3. 5. – NGO Market v Národní technické knihovně v Praze, kterého se zúčastnilo i Centrum Narovinu
4. 5. – „Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma očima“, výstava
v rámci Dne otevřených dveří požární stanice Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje; Liberec
13. 5. – Benefiční aukce obrazu Anděl Radana Wagnera na podporu Ostrova Naděje na Rusinga Island; Praha City Center
25. 6. – „Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma očima“, beseda pro
veřejnost; Městská knihovna v Kadani
16. 8. – Benefiční koncert pro Centrum Narovinu; Galerie GASK v Kutné Hoře
31. 8. – Benefiční bazárek pro děti z Keni a město Kouřim, rodinný festival Kouřimská skála 2013
25. 9. – Vernisáž výstavy Malujeme po síti Českého rozhlasu - Rádia Junior pod názvem Nebojme se strašidel, workshopy
s africkou tématikou, výstava fotografií z Keni; Musaion – Letohrádek Kinských v Praze
7. 11. – Benefiční aukce vítězných prací z mezinárodní soutěže Malujeme po síti Českého rozhlasu - Rádia Junior na podporu dětí z Ostrova Naděje na Rusinga Island; Musaion – Letohrádek Kinských v Praze
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Spolupráce s partnerskými školami
V průběhu roku 2013 pokračoval program Partnerství českých a keňských škol. Studenti z obou zemí
si vyměnili dopisy, obrázky, fotografie a slohové
práce na téma Moje rodina a moje škola. Intenzivně se pracuje na ročním programu Partnerství,
který odstartuje v lednu 2014. Jeho osou budou tři

tematické bloky (1. blok – Země, ve které žijeme
a Moje škola, 2. blok – Moje rodina a Kdo jsem
a 3. blok – Přání a příprava závěrečné slavnosti)
a bude zpestřen interativními workshopy.

Kurzy Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci s Afrikou
V roce 2013 jsme uspořádali tři kurzy pro nové zájemce o rozvojové projekty. Řešila se především témata rozvojových cílů
tisíciletí, rozvojové projekty a jejich udržitelnost v praxi i funkce neziskových organizací. Kurzy byly vždy zpestřeny videoprojekcemi z Keni, osobními zkušenostmi koordinátorů projektů a praktickými prožitkovými workshopy.
Po absolvování každého kurzu se rozšířily řady dobrovolníků především pro práci na programu Adopce afrických dětí –
projekt pomoci na dálku, ale také pro pomoc s rozvojovým projektem Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni.
I v roce 2013 proběhl tradiční a velmi ceněný víkendový seminář
pro stávající dobrovolníky a koordinátory projektů Centra Narovinu, během něhož účastníci navzájem sdílejí své zkušenosti z koordinace projektů, společně hodnotí stávající projekty a plánují
budoucnost.
18. a 19. 3. – Dva na sebe navazující večery v Praze (12 účastníků)
23.–24. 3. – Víkendový seminář v Choceradech (8 účastníků)
25.–26. 5. – Víkendový seminář pro aktivní dobrovolníky a koordinátory projektů Centra Narovinu v Choceradech (19 účastníků)
16. 11. – Jednodenní setkání pro aktivní dobrovolníky Centra Narovinu  v Praze (25 účastníků)
3. a 4. 12. – Dva na sebe navazující večery v Praze (15 účastníků)
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PROJEKTY V KENI
1) Komunitní centrum „Ostrov Naděje“ na Rusinga Island
Rok 2013 byl pro komunitní centrum především ve znamení řešení otázek rozvoje a udržitelnosti do budoucnosti.

Základní škola
Rok 2013 byl ve znamení osmé třídy. Naše škola poprvé „dorostla“ do posledního, osmého ročníku a naši osmáci poprvé
skládali závěrečné státní zkoušky, což byla zároveň i velká zkouška pro učitelský sbor i celkovou vizi školy, postavenou na
nenásilném přístupu k dětem a nových výukových metodách. Po pěti letech seminářů pro učitele a odolávání nátlaku celé
místní komunity, která vyznává „disciplínu tvrdé ruky“ a poslušnost, se ukázalo, že sázka na důvěru a důraz na svobodné vyjadřování, přátelské prostředí, kreativitu a pozitivní motivaci
se vyplatily. Všech 17 žáků naší první osmé třídy složilo zkoušky
s nadprůměrným výsledkem a všichni dostali příležitost nastoupit
na velice dobré střední internátní školy.

Školka
Školka pokračovala ve výuce metodou Montessori. Celkem 94 dětí
využívalo příjemné prostory s terasou na odpolední odpočinek
i venkovní prostory areálu k různým aktivitám a hrám. Kvalitní příprava dětí ve školce má velký vliv na pozdější úspěch žáků na základní škole – děti se před nástupem do první třídy naučí základní
počty a většina z nich čte alespoň jednotlivá slova, zvládá barvy,
dny v týdnu, měsíce i země celého afrického kontinentu. Některé
děti přečtou i krátkou pohádku v angličtině.

Sirotčinec
Nová budova sirotčince, slavnostně otevřená v prosinci 2012, nabídla v roce 2013 zázemí dalším dvaceti potřebným dětem. V sirotčinci tedy našlo svůj domov 64 dětí ve věku od 5 let do 17 let. Na
podzim nastoupila nová sociální pracovnice a o děti tak pečoval
tým ve složení jedna sociální pracovnice, dvě vychovatelky, dvě
kuchařky a dvě uklízečky. Děti byly v průběhu roku velmi aktivní
v dramatickém klubu, klubu tradičních tanců a sportovním klubu.
Mezi oblíbené aktivity se nově zařadila keramika.

Farma
V srpnu 2013 byl uveden do provozu závlahový systém, který má
pomoci zabezpečit větší soběstačnost v poskytování jídla pro
380 dětí denně. Díky tomuto systému máme o jednu úrodu více
a zároveň bohatší úrodu zeleniny, která obohatí jídelníček dětí.
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Z prostředků sbírky a fondu Centra Narovinu se podařilo koupit traktor, takže kromě farmaření v areálu Ostrova Naděje
se začalo hospodařit i na pronajatých pozemcích o celkové rozloze osm hektarů, na nichž se pěstují kukuřice a fazole,
které jsou v tomto okamžiku hlavním jídlem podávaným v jídelně Ostrova Naděje. Dařilo se i chovu ryb (tilapií) ve dvou
chovných rybníčcích, které nám jako odměnu nejlepšímu rozvojovému projektu v regionu věnovala keňská vláda. Ta také
už dva roky financuje násadbu nových ryb a krmení. Děti si na ryby v jídelníčku už zvykly a jsou jejich oblíbenou večeří.
V areálu komunitního centra se v roce 2013 vysadilo i 60 nových ovocných stromů a farma se rozšířila o chov 200 slepic.

Klinika
Klinika zaměstnává místní personál, který pracuje ve složení jeden clinical officer, dvě zdravotní sestry, laborant a recepční pro příjem pacientů. Také v roce 2013 probíhala spolupráce s Vysokou školou sv. Alžbety a na klinice se vystřídalo pět
lékařů z Evropy.
V databázi kliniky je zaregistrováno celkem 7 528 pacientů.
Zdravotní středisko má licenci na ambulantní ošetření, hospitalizaci pacientů a na léčbu HIV a TBC. Personál provádí
porody, které vyžadují 24 hodinový dohled, poskytuje poradenství při plánování rodiny a provozuje prenatální poradnu a poradnu pro matky s dětmi, kde se řeší i očkování.

2) Voda pro Kauti
V roce 2013 nebyla zahájena žádná další fáze projektu Voda
pro Kauti. Celý rok byl ve znamení monitorování současného stavu, oprav a komunikace s místní komunitou ve snaze
zajistit a zlepšit fungování projektu tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a pro obyvatele Kauti maximálně přínosný.

3) Metodický seminář pro učitele v Keni
V rámci podzimní pracovní cesty do Keni uspořádala Dana Feminová metodický seminář pro učitele na Rusinga Island.
Seminář proběhl ve dnech 5. – 6. října 2013 a zúčastnilo se ho celkem šestnáct učitelů a vychovatelů. Cílem semináře bylo
prohloubit znalost témat, s nimiž se učitelé obeznámili v průběhu předchozího semináře a které se nyní snaží uvést do
každodenní praxe v keňských školách. Těmi jsou nenásilný přístup k dětem, nenásilná komunikace, prožitkové výukové
metody a pozitivní motivace žáků. Dalším úkolem bylo objasnit, jakými schopnostmi a znalostmi má disponovat dítě,
které opouští školu, a jaké mají být jeho vlastnosti a hodnoty.

PROJEKTY NA SLOVENSKU
Centrum Narovinu mělo v roce 2013 na Slovensku jednu dobrovolnou koordinátorku, která zajišťovala chod rozvojového
projektu kliniky Ostrova Naděje na Rusinga Island a projektu Adopce afrických dětí, v jehož rámci organizovala setkání
adoptivních rodičů a nových zájemců.
V září 2013 bylo Centru Narovinu potvrzeno další pokračování grantu SlovakAid a tým se
rozrostl o jednu novou zaměstnankyni na Slovensku. Získané finanční prostředky zajistí
chod kliniky a rozšíření zemědělství a hospodářství Ostrova Naděje na další dva roky, tj. do
září 2015.
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MEDIÁLNÍ KAMPAŇ
Informační mediální kampaň probíhala po celý rok 2013 a soustředila se na
dva hlavní projekty: Adopci afrických dětí – projekt pomoci na dálku a komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni.
Projekty a aktivity byly propagovány následujícími kanály:
- prezentace na webových stránkách, Facebooku a YouTube;
- informace, pozvánky, informační bulletin zasílaný prostřednictvím e-mailů
i poštou „adoptivním rodičům“ zapojeným do programu Adopce afrických
dětí – projektu pomoci na dálku i dalším příznivcům a dobrovolníkům;
- reklamní nadační rámečky a pozvánky v tištěných novinách a časopisech;
- oslovování novinářů a rozesílání tiskových zpráv.
Konec roku 2013 byl znovu ve znamení intenzivní mediální kampaně v televizi a rádiích, jenž se tentokrát zaměřila pouze na jediné téma – podporu
vzdělání dětí v Keni.
V mediální kampani nás televize podpořily charitativními cenami, a tak byly
spoty k vidění na TV Prima, Barrandov, Metropol a Regionální TV. Ke kampani
se přidaly i internetové a regionální televize napříč celou republikou: HD TV stanice, UPC express, Fun1, Orlická televize,
televize Odra, televize Ostrov, Streamtech.tv aj. Velkou ochotu a podporu projevila i rádia. Spoty na téma vzdělání vysílaly
Rádio1, Impuls, Relax, Applaus, Tiprádio a Egrensis.
Reklama přilákala nové zájemce na náš Facebook i web - v prosinci zaznamenaly naše webové stránky více než 1 000
návštěv denně, v ostatních obdobích to bylo 100 – 300 denně.
Velkou novinkou byla možnost provádět platby kartou přes platební bránu přímo na našich stránkách a brzy začínaly chodit první příspěvky. V programu Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku se nám koncem prosince a začátkem
ledna 2014 podařilo najít adoptivní rodiče pro všechny děti ze sirotčince Ostrova Naděje na Rusinga Island a vzrostl také
počet nově uzavřených adopcí na dálku po celé Keni. Mediální kampaň tudíž hodnotíme jako velice přínosnou, a to jak
z pohledu propagace našich projektů v České republice a v Keni, tak z hlediska pomoci, které se nám dostalo ze strany
široké veřejnosti.

DĚKUJEME
Náš velký dík patří všem našim příznivcům: organizacím, firmám, dobrovolníkům i jednotlivcům, že nám pomáhají pomáhat. Velmi si vážíme spolupráce s nimi.
Jsou to např. Český rozhlas – Rádio Junior „Malujeme po síti“, Copy General, nadace Divoké Husy, Fontana, tiskárna Grafokon, Hedvábná stezka, Kelcom, Moos, Newton media, Pöyry Environment, RealSan a další.
Mnohokrát děkujeme!
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FINANČNÍ ZPRÁVA za rok 2013
Příjmy a výdaje z aktivních fondů Centra Narovinu v roce 2013 (v Kč)
Fond na školné pro adoptované děti v Keni

911.101

Příjmy

26 517 457,40

z toho zůstatek z minulých let

4 190 987,95

Čerpání - vrácené dary

4 715 699,47

z toho dary z roku 2013

22 326 469,45

Převod do Keni

18 913 300,71

z toho z prostředků CN

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

2 888 457,22

Fond Through Education Towards a Universal Human Nation
Příjmy

911.103
500 000,00

z toho zůstatek z minulých let

299 499,16

z toho dotace EU

0,00

Čerpání

0,00

z toho dotace MZV

0,00

Převod do Keni

0,00

z toho z prostředků CN

200 500,84

zůstatek k 31. 12. 2013

500 000,00

Fond Kofinancování projetku Rusinga Island SK

911.105

Příjmy

155 746,86

z toho zůstatek z minulých let

2 050,00

Čerpání - vrácené platby

0,00

z toho dary z roku 2013

0,00

Převod do Keni

0,00

z toho z prostředků CN

153 696,86

zůstatek k 31. 12. 2013

155 746,86

Fond Propagace

911.106

Příjmy

510 080,00

z toho zůstatek z minulých let

310 080,00

Čerpání

109 021,00

z toho převod z fondu part.školy

200 000,00

Převod do Keni

0,00

z toho z prostředků CN

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

401 059,00

Fond Vybavení kanceláře Nairobi

911.107

Příjmy

36 132,85

z toho zůstatek z minulých let

36 132,85

Čerpání

0,00

z toho dary z roku 2013

0,00

Převod do Keni

36 132,85

z toho z prostředků CN

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

0,00

Fond Zdravotní pojištění dětí

911.801

Příjmy
z toho zůstatek z minulých let
z toho dary z roku 2013

1 711 923,91
160 684,21
1 551 239,70

Čerpání - vrácené platby

57 723,02

Převod do Keni

1 493 516,68

Převod na klub adopce

160 684,21

zůstatek k 31. 12. 2013

0,00

Fond 807 - Příspěvek na ostatní (bydlení atd.)

911.807

Příjmy

87 906,00

z toho zůstatek z minulých let

267,25

z toho dary z roku 2013

83 644,00

z toho z prostředků CN

3 994,75

Čerpání

0,00

Převod do Keni

87 906,00

zůstatek k 31. 12. 2013

0,00

Fond 200 - Partnerské školy (bez určení)

911.200

Příjmy

200 000,00

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

200 000,00

Převod do fondu Propagace

200 000,00

z toho dary z roku 2013

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

0,00
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Fond 201 - A Happy Offer Children Centre

911.201

Příjmy

50,00

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

50,00

převod do fondu 204

50,00

z toho dary z roku 2013

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

0,00

Fond 202 - Bella Rehabilitation Centre

911.202

Příjmy

7 296,61

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

168,61

Převod do Keni

7 296,61

z toho dary z roku 2013

7 128,00

zůstatek k 31. 12. 2013

0,00

Fond 203 - Bright Future Learning Centre

911.203

Příjmy

50,00

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

50,00

Převod do Keni

0,00

z toho dary z roku 2013

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

50,00

Fond 204 - Bukaywa Humanist Primary School

911.204

Příjmy

2 750,00

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

Převod do Keni

2 750,00

z toho převod z fondů

2 750,00

zůstatek k 31. 12. 2013

0,00

Fond 212 - Maryland Junior Academy

911.212 (dříve 911.181)

Příjmy

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

5242,80

5 242,80

Převod do Keni

5 242,80

z toho dary z roku 2013

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

0,00

Fond 214 - Ngando Preparatory school

911.214

Příjmy

11 630,00

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

11 630,00

Převod do Keni

11 630,00

z toho dary z roku 2013

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

0,00

Fond 215 - Nyajowi Community Children‘s Centre

911.215

Příjmy

4 210,00

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

4 210,00

Převod do Keni

4 210,00

z toho dary z roku 2013

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

0,00

Čerpání

0,00

Fond 218 - Shadai Humanist Community School

911.218

Příjmy

2 000,00

z toho zůstatek z minulých let

0,00

Převod do Keni

0,00

z toho dary z roku 2013

2 000,00

zůstatek k 31. 12. 2013

2 000,00

Fond 222 - Vumulia Nursery School

911.222

Příjmy

2 700,00

Čerpání

0,00

z toho zůstatek z minulých let

2 700,00

Převod do fondu 204

2 700,00

z toho dary z roku 2013

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

0,00
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Fond 800 Klub přátel adopce

911.800

Příjmy

181 071,39

z toho zůstatek z minulých let

0,00

z toho převod z fondu

160 684,21

z toho dary z roku 2013

20 387,18

Převod na školné

14 499,08

Převod do Keni

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

166 622,31

Fond 900 - Rusinga Ostrov Naděje

911.090 (dříve 911.888)

Příjmy

1 128 923,52

z toho zůstatek z minulých let

1 008 320,67

z toho dary z roku 2013

120 602,85

z toho z prostředků CN

0,00

Čerpání

0,00

Převod do Keni

673 557,57

zůstatek k 31. 12. 2013

455 365,95

Čerpání

0,00

Fond 901 - Rusinga Sirotčinec

911.091

Příjmy

3 000,00

z toho zůstatek z minulých let

1 000,00

Převod do Keni

0,00

z toho dary z roku 2013

2 000,00

zůstatek k 31. 12. 2013

3 000,00

Fond 903 - Rusinga škola

911.093

Příjmy

32 691,60

z toho zůstatek z minulých let

6 191,60

Čerpání

0,00

z toho dary z roku 2013

26 500,00

Převod do Keni

25 431,21

z toho z prostředků CN

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

7 260,39

Fond 904 Rusinga Zdravotní středisko

911.094

Příjmy

12 712,50

z toho zůstatek z minulých let

12 712,50

z toho dary z roku 2013

0,00

z toho z prostředků CN

0,00

Čerpání

0,00

Převod do Keni

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

12 712,50

Fond 905 - Rusinga traktor

911.095

Příjmy

24 774,00

z toho zůstatek z minulých let

24 774,00

z toho dary z roku 2013

0,00

z toho z prostředků CN

0,00

Čerpání

0,00

Převod do Keni

24 774,00

zůstatek k 31. 12. 2013

0,00

Fond 950 - Voda pro Kauti

911.950 (dříve 911.110)

Příjmy

244 692,79

z toho zůstatek z minulých let

180 217,14

z toho dary z roku 2013

1 500,00

z toho z prostředků CN

62 975,65

Čerpání

0,00

Převod do Keni

244 692,79

zůstatek k 31. 12. 2013

0,00

Fond 805 - Metodický seminář pro učitele v Keni

911.805

Příjmy

130 000,00

z toho zůstatek z minulých let

130 000,00

z toho dary z roku 2013

0,00

z toho z prostředků CN

0,00

Čerpání

0,00

Převod do Keni

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

130 000,00

Fond 806 - Projekt výchovou k nenásilí

911.806

Příjmy

137 452,00

Čerpání

9 174,00

z toho zůstatek z minulých let

137 452,00

Převod do Keni

0,00

z toho dary z roku 2013

0,00

zůstatek k 31. 12. 2013

128 278,00
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Příjmy a výdaje do fondů Centra Narovinu za rok 2013
Příjmy 2013

tis. Kč

Počáteční stav 1.1.2013

6 724,00

Příjmy do fondů

24 926,00

Výdaje 2013

tis. Kč

Čerpání z fondů

26 800,00

z toho do fondu školného

22 326,00

z toho do fondu školného

18 913,00

z toho do fondu zdravotního pojištění

1 551,00

z toho do fondu zdravotního pojištění

1 494,00

z toho ostatní

1 049,00

z toho ostatní

6 393,00

Konečný stav 31.12.2013

     4 850,00

Výnosy a náklady Centra Narovinu za rok 2013
Příjmy 2013

tis. Kč

Výdaje 2013

tis. Kč

Přijaté dary na provoz

4 604,00

Provozní výdaje

4 951,00

Tržby z vlastní činnosti

64,00

Kurzové ztráty

140,00

Výdaje celkem

5 091,00

- z toho prodej kalendářů

1,00

Přijaté úroky

1,00

Kurzové zisky

339,00

Členské příspěvky

3,00

Příjmy celkem

5 011,00

Hospodářský výsledek

-80,00

Složení provozních výdajů Centra Narovinu za rok 2013
tis. Kč

tis. Kč

mzdové prostředky

1 647,00

bankovní poplatky

76,00

cestovné

73,00

admin. náklady projektu školné v Keni

2 115,00

poštovné

114,00

ostatní služby

775,00

telefonní poplatky

40,00

členské příspěvky

15,00

kancelářské potřeby

96,00

celkem

4 951,00
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Sokolská 32, 120 00 Praha 2
(metro I.P. Pavlova)

telefon: +420 732 203 196
info@centrumnarovinu.cz
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