




Milí přátelé,
občanské sdružení Humanitas Afrika má za sebou další rok činnosti. Vzhle-
dem k hlavnímu poslání našeho sdružení jsou pro nás velkým zdrojem 
inspirací především úspěchy a radost těch, kterých se naše práce dotýká. Mezi 
ně patří především děti a mladí lidé v Ghaně, Keni a Beninu, které podporu-
jeme na jejich cestě ke vzdělání, ale také ženy, kterým směřujeme naši pomoc 
v rámci komunitních projektů v Ghaně. Tato pomoc by nebyla možná bez 
finanční podpory stovek pravidelných přispěvatelů a dárců. Jejich důvěra je 
pro nás povzbuzením, ale i velkým závazkem k tomu, abychom získané zdroje 
co nejefektivněji využili. Celkovou bilanci toho, jak se nám to dařilo v loňském 
roce, přinášíme na stránkách této výroční zprávy. 

Mgr. Zdislava Kratěnová
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Kdo jsme a co děláme
Vznik a působení sdružení v České republice
Občanské sdružení Humanitas Afrika vzniklo v Praze v roce 2000 jako 
africko-česká iniciativa s cílem přispět ke zlepšení informovanosti o afrických 
zemích a kulturách v české společnosti a rozvíjet vzájemnou toleranci a poro-
zumění mezi Čechy a Afričany. Zásadním krokem na cestě k dosažení tohoto 
cíle bylo založení Afrického informačního centra (AIC) v roce 2005, které 
- jako jediné v České republice - shromažďuje informační materiály o historii 
a kultuře afrických národů i o současném ekonomickém a politickém vývoji 
afrických zemí. Ve spolupráci s dalšími partnery a institucemi pořádá vzdělá-
vací a kulturní akce, např. filmový klub, akce pro děti, kurzy afrických jazyků, 
kurzy českého jazyka pro Afričany, semináře, besedy a diskuze pro veřejnost.
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Projekty v ČR
Africké informační centrum
Africké informační centrum dlouhodobě shromažďuje publikace, periodika a audiovizuální média ze všech oblastí spole-
čenského zájmu s cílem zvyšovat povědomí české veřejnosti o vývoji zemí subsaharské Afriky zejména v kontextu součas-
ných globálních výzev a rozvojové problematiky. 
V loňském roce jsme se díky finanční podpoře z dotačního programu Ministerstva zahraničních věcí na podporu NNO pů-
sobících v oblasti rozvojové spolupráce realizovali projekt zaměřený na „Posílení kapacity Afrického informačního centra 
pro poskytování vzdělávacích služeb“. 
Pro tento projekt měl tři konkrétní cíle, ke kterým směrovaly veškeré aktivity: 
1 Zlepšení dostupnosti vzdělávacích materiálů v češtině 

On-line katalog byl doplněn o další jazykovou verzi, takže nyní je možno vkládat informace o informačních zdrojích jak 
v českém, tak i anglickém jazyce. Celkem bylo přeloženo a do databáze vloženo okolo 1000 anotací. Dále bylo do češti-
ny přeloženo a opatřeno titulky 12 vybraných filmových dokumentů na DVD a jiných nosičích. V on-line katalogu byla 
vytvořena databáze článků a externích elektronických zdrojů. 

2 Zvýšení odborných kapacit pracovníků knihovny  
Proběhlo školení dvou členek týmu vedené odbornou poradkyní z katedry knihovnictví FF UK PhDr. Annou Stöcklovou 
zaměřené na zvýšení jejich odborných kapacit pro zacházení s informačními zdroji a budování fondu AIC. Pracovnice 
odpovědné za vedení knihovny se dále zúčastnily studijní cesty a návštěvy organizace Baobab ve Vídni, která se již 15 
let zaměřuje na globální výchovu a provozuje knihovnu s informačními materiály pro učitele. Tato cesta byla obzvláště 
přínosná pro plánování vzdělávacích aktivit AIC.

3 Rozšíření fondu knihovny 
Fond byl obohacen o nové knihy a audiovizuální materiály, jejichž počet v současné době čítá okolo 1520 dokumentů. 
Akvizice proběhla nákupem a dary. Mezi instituce, které přispěly do fondu AIC darem patří např. časopis New African, 
African Courier a International Institute for Environment and Development.

Strategie činnosti v rámci projektů v afrických 
zemích
Naše činnost se už několik let soustředí na podpo-
ru vzdělání a rozvoje v chudých oblastech Afriky. 
Zprostředkováme pomoc chudým dětem a mladým 
lidem z venkovských komunit v Ghaně, Beninu 
či předměstí Nairobi v Keni. Cílem této pomoci 
je dosažení alespoň základního vzdělání, popří-
padě získání dovedností potřebných k uplatnění 
se na trhu práce v dané zemi. V roce 2009 mohlo 
díky českým dárcům pravidelně chodit do školy 
téměř čtyřista dětí a okolo šedesáti mladých lidí 
mohlo studovat na střední škole. V rámci projektu 
sponzorství podporujeme také dva stacionáře - v 
chudinské čtvrti Lenana v Nairobi a ve vesnici Akim 
Oserase ve východním regionu Ghany. Těmto dě-
tem financujme kromě výdajů spojených se školní 
docházkou a zdravotní péčí také denní stravovací 
program a mimoškolní aktivity. V plánování našich 
projektů klademe důraz na zapojení dívek a žen. 
Často to bývají právě ony, které nemají přístup ke 
vzdělávání a zdrojům obživy. Snažíme se proto 
otevírat cesty, které ženám umožní stát se soběstač-
nými a přispět ke zmírnění chudoby v komunitách, 
kde žijí. Důležitým aspektem je této pomoci je spo-
lupráce s místními ženskými skupinami a asociace-
mi. Takovým příkladem je spolupráce se sdružením 
Africa Women Assocation of Obom v Ghaně, která 
se stala nezastupitelným partnerem při realizaci 
veškerých projektů v lokalitě Obom včetně podpory 
školní docházky.
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Vzdělávací aktivity AIC 
Projekt Okno do Afriky
Okno do Afriky je vzdělávací projekt, prostřednictvím kterého chceme české školáky 
seznamovat s rozmanitostí afrických kultur a se způsobem, jakým lidé, kteří pochá-
zejí z tohoto kontinentu, žijí doma ve své zemi i u nás v České republice. Jednotlivé 
aktivity jsou koncipovány tak, aby děti samy formulovaly rozdíly i podobnosti ve způ-
sobu života a nazírání na svět u nás v Evropě a v Africe. Samotné setkání s lidmi jiné-
ho etnika vyvolávalo mezi dětmi velmi pozitivní reakce, které se následně promítly při 
sdílení zážitků s vrstevníky, učiteli i doma s rodiči. Mezi realizované aktivity patřila 
např. dílna o symbolech Adinkra, kterou zařazujeme v rámci etické a estetické výcho-
vy; dále poznávání typicky afrických plodin spojené s ochutnávkou africké kuchyně, 
beseda nad fotografiemi, ukázka afrických stolních a pohybových her či promítáním 
filmu o životě dětí v Africe. Pro žáky druhého stupně jsme připravili lekci o pěstování 
a obchodování s kakaem, jehož součástí bylo i promítání výukového videa a předsta-
vení základních principů spravedlivého obchodování. Projekt pomohl oživit zájem 
dětí školního věku o africký kontinent, africkou kulturu a problematiku rozvoje chu-
dých zemí. V roce 2009 se ho zúčastnilo několik pražských školních družin a klubů, 
mezi nimi např. družiny ZŠ Drtinova, ZŠ Štěpánská, ZŠ Curierových, ZŠ Fakultní 
škola PF UK, První jazyková škola ZŠ, ZŠ Lyčkovo nám., mateřské centrum Kampa, 
ZŠ Kladská, Nový Porg či Nízkoprahový klub Jahoda na Černém mostě. Celkem bylo 
do projektu zapojeno téměř 700 žáků.

Filmový klub, semináře, setkání a kulturní akce. 
Fond knihovny Afrického informačního centra v současné době čítá asi 45 filmových 
titulů na DVD nosičích. Převážně se jedná o dokumenty přibližující různá společen-
ská témata, ale také hrané filmy z dílny celé řady afrických tvůrců. V rámci pravi-
delných setkání filmového klubu jsme uvedli několik filmových titulů oceněných na 
panafrickém festivalu FESPACO, který se koná každé dva roky v Burkině Faso. 

Přehled dalších akcí:
31. 1. 2009  Reflexe na téma Kongo: promítání filmu Bílý král, červený kaučuk, 

černá smrt, kulturní večer.
2. 2. 2009 Akademické gymnázium Štěpánská: seminář o pěstování kakaa v Ghaně 

a základních principech fairtrade
25. 4. 2009 Odpoledne věnované malijské kultuře ve 

spolupráci se společností Aca Culture. 
Ukázka hry na balafon a kabaru, promítání 
malijského filmu a ochutnávka malijské 
kuchyně. 

16. 6. 2009 Den afrického dítěte – Přehlídka filmů 
africké kinematografie zaměřených na děti 
a mládež. Ve spolupráci s Francouzským 
institutem v Praze.

19. 10. 2009 Seminář o principech spravedlivého obcho-
du s Lenkou Černou ze společnosti Excel-
lent Fairtrade.

4. 11. 2009 Seminář o podnikání v západní Africe ve 
spolupráci s Obchodní komorou Švýcarsko-
Česká republika.

18. 11. 2009 Seminář o Kongu ve spolupráci se student-
ským klubem Progress při VŠE Praha. 

9. 12. 2009 50. let česko-ghanských vztahů ve spolu-
práci s Odborem afrických států MZV ČR 
a velvyslanectvím Ghany. Promítání filmu 
Křižovatky lidí, křižovatky obchodu ghan-
ského režiséra Kwao Ansah. Vystoupení 
souboru Njachas.



Projekty v Africe
Podpora školní docházky ve venkovské oblasti Ga-East, 
Ghana
Začátek školního roku 2009/2010 byl ve znamení setkání dětí z 
osmi partnerských základních škol a komunit v regionu Ga-East 
(dříve Ga-West). Počet podporovaných školáků na začátku 
školního roku dosáhl téměř tři sta. Děti při setkání dostaly 
potřebné školní pomůcky a knihy, uniformy a obuv. V letošním 
roce se již podruhé setkání zúčastnil zástupce velvyslanectví 
České republiky v Akkře, místní média a další hosté. Součástí 
programu podpory školní docházky je účast všech podpořených 
dětí v národním programu zdravotního pojištění. Od června do 
října byla registrace všem dětem obnovena a uhrazena na další 
dva roky. 28 dětí podporovaných českými dárci v letošním roce 
úspěšně ukončilo základní vzdělání absolvováním závěrečné 
zkoušky Basic Education Certificate Examination, z toho jich 
patnáct bylo přijato na střední školy, tři pokračují vyučením 
(elektrikář, mechanik, zedník) a 10 požádalo o možnost opa-
kovat ročník. Na začátku nového akademického roku proběhlo 
také setkání všech studentů středních škol, kteří se vzdělávají za 
finanční podpory českých dárců. Studenti vytvořili studentský 
klub a zvolili mezi sebou své zástupce. Během října/listopadu 
postupně odcestovali za studiem do různých regionů. Huma-
nitas Afrika hradí školné, internát nebo kapesné a příspěvk na 
dopravu celkem třiceti pěti studentům. 
Humanitas Afrika přijalo rozhodnutí nehradit školné těm, kteří 
se přihlásili na soukromou střední školu. Školné na soukromé 11
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škole je totiž mnohem vyšší než na škole státní a soukromé 
školy tak často přijímají studenty s horším prospěchem. 
Úroveň ghanských státních středních škol je při tom velmi 
dobrá. Chceme, aby děti zařazené do programu byly cílevě-
domé a měly snahu dosáhnout dobrých výsledků již během 
docházky na základní školu. Co se týče celkové úrovně vzdě-
lávání jsou děti z venkovských komunit bezpochyby značně 
znevýhodněné vůči dětem z větších měst, se kterými se pak 
srovnávají při studiu na střední škole. Proto chceme v dalším 
školním roce zavést pravidelné doučování v prostorách vzdě-
lávacího centra v Obomu zejména pro studenty posledních 
dvou ročníků základní školní docházky.

Sociální pomoc 
Program podpory pravidelné školní docházky pomáhá jednak 
nadaným dětem z chudých rodin místních drobných rolníků, 
ale také těm, které nemají rodiče nebo se vzhledem k chu-
době dostaly do situace, kvůli které musely přerušit školní 
docházku. Intervence našeho sociálního pracovníka v ko-
munitě pomohla několika dětem ve složité sociální situaci, 
aby se mohly vrátit zpět do školní lavice. Sociální pomoc 
a poradenství dále poskytujeme dívkám, které ještě během 
školní docházky otěhotní. Jednou z nich byla šestnáctiletá 
Gladys, která využila nabídky druhé šance a rok a půl po 
porodu nastoupila do vyučení v krejčovské dílně. Náš sociální 
pracovník pomáhá také dětem, které mají zdravotní problémy 
a potřebují ošetření. v takovém případě je třeba monitorovat 
léčbu a  zajistit dopravu z vesnice k lékaři. Vředy Buruli trápí 
řadu dětí zejména v oblasti vesnice Kojo Ashong. v uplynulém 
roce jsme umožnili všem postiženým dětem z této komunity 
ošetření a jedné dívce kompletní léčbu na oddělení plastické 
chirurgie v hlavním městě. 

Migrace obyvatel
Již v poslední výroční zprávě jsme se zmínili o trendu rozšiřování velko-
farem v oblasti distriktu Ga-West a o tom, že výkup pozemků zejména 
pro účely rozšíření ananasových plantáží zvýšil migraci těch nejchudších 
obyvatel, kteří půdu nevlastní. Bohužel tento trend nadále pokračuje a stále 
více nemajetných rolnických rodin musí opustit pozemky, na kterých řadu 
let hospodařily, aby se uživily. Z důvodu migrace rodiny tak náš program 
opustilo 6 dětí.

Spolupráce s novou školou 
Vesnice Leben se nachází v těsném sousedství obce Obom. Obývají ji 
převáženě lidé z kmene Ewe, který původně pochází z oblasti jezera Volta; 
někteří ze sousedního Toga, odkud lidé prchali před čtyřmi lety z důvodu 
politických nepokojů. V této malé osadě se nachází základní škola Konkon 
District Assambly Primary School, které jsme se rozhodli od školního roku 
2009/2010 pomáhat. Děti z této školy jsme zařadili do programu sponzor-
ství, přičemž část sponzorského příspěvku chceme v dalších letech vyhradit 
na stavbu školní budovy.

Spolupráce se sdružením Afrika Women Association of Obom
Místní sdružení žen Afrika Women Association of Obom je naším hlavním 
partnerem při realizaci projektů ve vesnické oblasti Ga-East. Na konci 
roku 2009 asociace registrovala okolo stovky žen z místí komunity. v druhé 
polovině roku se předsedkyní sdružení stala paní Millicent Yeboah, která již 
řadu let pracuje jako zdravotní sestra v místním zdravotním středisku. Ženy 
se pravidelně každý měsíc setkávájí ve vzdělávacím centru ve vsi Obom. 
Cílem jejich snah je zmírnit chudobu rodin v komunitě. Podle modelu tzv. 
venkovské banky a ghanské tradice „sosu“ mají členky sdružení možnost 
žádat o mikropůjčku a ukládat své úspory na konto sdružení. v červnu 
2009 byla zakončena první fáze programu, v rámci které se zapojilo celkem 
105 žen. Mikropůjčka, kterou jim sdružení poskytlo, byla v průměrné 
výši 50 ghanských cedi (v přepočtu asi 650 Kč). Peníze ženy využily na 
nákup zásob, stavbu či rozšíření prodejního místa nebo nákup sazenic pro 
pěstování plodin. Půjčku splatilo celkem 69% žen a navíc uspořily celkem 



2770 ghanských cedi. Humanitas Afrika sdružení pomáhá s finančním a administrativním zajištěním projektu. v úvodní 
fázi naše sdružení poskytlo grant ze sbírky pořádané v ČR ve výši 3000 USD, pro začátek druhé fáze to byla částka 2050 
eur. V koordinaci s místními zdravotníky a dalšími institucemi společně pořádáme v rámci každého setkání semináře na 
téma jako je prevence chorob, plánování rodičovství, podnikání či vzdělání. Spolupráce s místním sdružením žen je pro nás 
klíčová z hlediska sociální pomoci dětem, které podporujeme. Špatná sociální situace místní ženy někdy vede k rozhodnutí 
poslat děti do majetnějších rodin do jiných regionů Ghany nebo do hlavního města. Děti pak musí v „hostitelských“ rodi-
nách sloužit, často jim není umožněna pravidelná školní docházka a z místních médií jsou známy i případy, kdy děti byly 
vystaveny týrání. 
Zaopatření dětí, zejména sirotků a opuštěných dětí, se snažíme řešit nejprve v rámci místní komunity hledáním opatrovaní-
ků mezi místními rodinami přávě prostřednictvím členek sdružení a koordinací takové intervence prostřednictvím našeho 
sociálního pracovníka. 

Stacionář pro chudé děti a sirotky ve vsi Akim Oserase 
Stacionář pro sirotky a chudé děti založila paní Hawa 
Laryewa v roce 2005 v pronajatém domě ve vsi Akim 
Oserase ve východním regionu Ghany. Humanitas Afrika 
tomuto zařízení pomáhá od roku 2007 tak, že přispívá na 
denní péči a vzdělání místních dětí. Stacionář se stará o více 
než sto dětí. Z toho dvacet sedm nezaopatřených dětí ve 
stacionáři bydlí, ostatní tam denně dochází. Děti, které ve 
stacionáři bydlí, byly vzaty do péče, protože ztratily rodiče 
nebo se o ně jejich rodina nemohla postarat (např. matka 
je nezletilá nebo trpí duševní či jinou chorobou, kvůli které 
není schopna se o dítě starat). Stacionář poskytuje dětem 
denní péči, jejíž prioritou je pravidelná strava a předškolní 
výchova. Péči o děti zajišťují 2 učitelky pro předškolní výuku 
a 2 vychovatelky. Několik dětí školního věku docházejí do 
místních základních škol. Po té, co jsme v roce 2008 po-
mohli s rekonstrukcí místností pro výuku a ubytování dětí, 
přispíváme na denní stravovací program a nákup potřeb pro 
každodenní péči a vybavení centra. Vzhledem ke kapacitě 
zařízení a věku dětí má zakladatelka stacionáře v plánu pro-
najmout další objekt ve vesnici, kde bude provozovat pouze 
školu a v objektu domku bude rozšířena kapacita dětských 
pokojů. v červenci 2009 stacionář navštívila členka rady 
sdružení Zdislava Kratěnová a natočila během svého pobytu 
video o každodenním životě dětí, které bylo po té zasláno 
dárcům, kteří projekt podpořili.
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Děti z Agonsagbo, Benin
V říjnu 2009 se náš koordinátor pan Kofi Nkrumah 
zúčastnil setkání podporovaných dětí ze vsi Agonsagbo 
v Beninu. v místní škole podporujeme 25 dětí a dalších 
12 dětí z této komunity podporujeme v jejich dalším 
studiu na školách vyššího stupně. Vzhledem k současné 
omezené kapacitě programu sponzorství Humanitas 
Afrika neplánuje rozšíření projektu v této komunitě.
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Centrum pro ohrožené děti a sirotky ve slumu Lenana (Nairobi, Keňa) 
Humanitas Afrika již čtvrtým rokem zprostředkovává podporu ohroženým dětem z chudinské čtvrti Lenana, která 
je asi čtyřicet pět minut jízdy z Nairobi, hlavního města Keni. V současné době je takto podporovaných šedesát 
osm dětí. Na projektu již od jeho počátku spolupracuje s kanadskou nadací paní Hanne Howard – Hanne Howard 
Fund Lenana, která projekt v této komunitě řídí. Mezi programy, které realizujeme, patří zejména denní stravování 
a vzdělávací program spočívající především v umísťování dětí do škol, finanční a materiální podpoře školní docház-
ky, mimoškolních aktivitách a zajišťování lékařské péče.  
Součástí centra je hostel, který je domovem pro třicet jedna chlapců a dívek, které nemají žádnou rodinu. Potřeba 
rozšíření ubytovací kapacity centra vznikla po nepokojích, které ovládly Nairobi počátkem roku 2008. Mnoho lidí 
tehdy ztratilo své domovy, mnoho rodin bylo rozděleno a řada lidí se stala oběťmi násilí. 
Předškolní výuku zajišťuje samotné centrum. Děti školního věku dochází denně do dvou základních škol v nedale-
kém okolí. Třetí základní škola je internátní, obzvláště pro ty děti, pro něž by z různých důvodů nebylo žádoucí, aby 
zůstávaly v chudinské čtvrti. o rozdělení dětí do středních škol rozhoduje stát. 
Mezi mimoškolní aktivity centra patří skautský oddíl, výtvarné, divadelní, hudební a sportovní činnosti. Péči o děti 
v centru zabezpečuje několik stálých dospělých zaměstnanců a dobrovolníků, bez nichž by denní chod centra nebyl 
možný.



Ukončení veřejné sbírky
V roce 2009 jsme zakončili tříletou veřejnou sbírku za účelem 
získání peněžitých příspěvků na podporu projektů vzdělávání 
dívek a žen v Ghaně a Burkině Faso, zaměřených na posílení 
postavení žen ve společnosti. Sbírka byla prováděna na území 
celé ČR formou shromažďování příspěvků na zvláštním ban-
kovním účtu, prodejem předmětů a prodejem vstupenek. Sbírka 
byla povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 5. 9. 
2006 č.j. S-MHMP/314587/2006. Celkový hrubý výtěžek činil 
397.858,59 Kč, z toho 2,3% činily celkové prokazatelné náklady 
– 
bankovní poplatky. Celkový čistý výtěžek ve sledovaném období, 
t.j. 388.844,54 Kč byl rozdělen mezi projekty sdružení Afrika 
Women Association of Obom, Ghana a projekt Bon Depart, 
Burkina Faso, který probíhal v letech 2006–2008 (viz výroční 
zpráva z roku 2008).
3. prosince 2009 jsme zahájili novou sbírku. Účelem této sbírky, 
která bude opět na období tří let, je shromažďovat finanční 
prostředky na podporu našich rozvojových projektů v Ghaně, 
Burkině Faso a Keni v oblasti vzdělávání, zdroje obživy, zdraví 
a boje s chudobou. Číslo konta sbírky je 555444/2010. 

Humanitas Afrika, o.s. bylo registrováno podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších před-
pisů, dne 29. 05 .2000 pod čj. VS/1-1/43 843/00-R

IČO: 70831220

Sídlo: Ječná 2, 120 00 Praha 2

Organizační struktura v roce 2009:
Rada sdružení: 
Kofi Nkrumah – předseda
Ing. Věra Štulcová – místopředsedkyně
Ing. Michal Vacenovský – hospodář
Petra Koukalová – tajemnice 
Mgr. Zdislava Kratěnová – styk s veřejností

Koordinátoři aktivit Afrického informačního centra – Kofi Nkrumah, Markéta Kopková, Eli Lusaku, Petra Koukalová

Vedoucí projektu v Ghaně a Beninu: Kofi Nkrumah

Vedoucí pražské kanceláře: Zdislava Kratěnová

Další členové týmu, kteří v roce 2009 přispěli dobrovolnou prací: Ivana Lehkoživová, Lucie Hladíková, Gina Mžou-
rek, Miriam Zelenková, Petr Braný, Barbora Čapinská, Klára Ludvichová, Monika Štambergová, Pavel Chabr, Daniel 
Kivairo, Olga Urbánková, Dobromila Dragounová

Humanitas Afrika nesleduje žádné politické cíle a nehlásí se k žádné církvi, náboženské skupině či jinému hnutí. Naše 
sdružení je občanskou iniciativou založenou na dobrovolném úsilí svých členů, kteří přispívají svými schopnostmi, zkuše-
nostmi, nadšením i časem k rozvoji a plánování aktivit sdružení. 



Rozvaha k 31. 12. 2009 stav k 1. 1. stav k 31. 12.

Aktiva celkem  481 341,20   697 792,69 
A.    Dlouhodobý majetek 49 538,00  49 538,00  
Dlouhodobý hmotný majetek 49 538,00 49 538,00 
B.    Krátkodobý majetek 431 803,20  648 254,69
Krátkodobé pohledávky -   346,00 
Krátkodobý finanční majetek 385 351,08 638 664,17 
Časové rozlišení 37 207,60  -  
Kurzové rozdíly aktivní 9 244,52  9 244,52 

Pasiva celkem 481 341,20 697 792,69 
A.    Vlastní zdroje 104 052,85 108 487,69 
Jmění 167 020,89  168 732,35 
Výsledek hospodaření minulých let -62 968,04
Výsledek hosp.běžného účet období -62 968,04 2 723,38 
B.    Cizí zdroje 377 288,35  589 305,00      
Krátkodobé závazky 60 162,00 37 520,00      
Časové rozlišení 317 126,35 551 785,00  

Finanční zpráva / Financial Report

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) / Revenue and Expense Statement (in thousands CZK)
Náklady / Expenses
Spotřeba materiálu / Consumables 73,7
Zboží / Products 12,7
Služby / Services 332,6
Osobní náklady / Personal cost 246,6
Daně a poplatky / Taxes and Fees 57,2
Ostatní náklady / Other expenses 21,6
Poskytnuté příspěvky / Contributions to partners 1 690,4
Náklady celkem / Expenses Sum 2 434,8

Výnosy / Revenues
Tržby za vlastní výkony a zboží / Revenues from products and services 49,9
Přijaté příspěvky / Received donations 2 121,4
Provozní dotace / Grants 265,0
Úroky / Interests 0,7
Ostatní výnosy / Other revenues 0,6
Výnosy celkem / Revenues Sum 2 437,6

Zisk / Profit 2,8

Dotace a granty/Grants (in thousands CZK): 
MZV/Africké informační centrum 165
MŠMT/Okno do Afriky 50
Magistrát hl. m. Prahy/Okno do Afriky 50
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