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O NÁS
Našim posláním je umožnit dětem v Africe cestu ke
vzdělání. 5 - 12 km dlouhou cestu dětem usnadní nepotřebná
jízdní kola, která darují lidé po celé ČR.
Darovaná kola jsou snadným prostředkem k podpoře rozvoje ce
lkové gramotnosti dětí. A nově jsou také prostředkem k podoře
zaměstnanosti mladých gambijců.
Každé kolo projekt podpoří - kola třídíme, využíváme na náhradní
díly, recyklujeme a repasujeme. Vše
s cílem dostat vhodná kola k dětem a mechanikům do Gambie,
kde působíme.

2012 - 2020

25
kontejnerů
s koly
vypraveno
do Gambie

7983

808

kol darovaných
školám v Gambii

kol jako
obchodní podpora
cyklo mechanikům
v Gambii

5250

13

2020

2
kontejnery
s koly
vypraveny
do Gambie

darovaných kol
svezeno
z ČR a SR z 52
sběrných míst

těžce
uplatnitelných
lidí dostalo v ČR
práci

150

26

kol odesláno
dětem do Gambie

plně zapojených
gambijských škol
do projektu

od 04 do 11/2020
gambijské školy
uzavřeny

26

16

0

zapojených
cyklo mechaniků
ve školách

nové zaučených
cyklo mechaniků
pro podporu
jejich podnikání

misí z ČR
z důvodu pandemie
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Vyzýváme společnost a komunity k akci v rámci rozvojové pomoci v
Africe - iniciujeme a zastřešujeme sběr kol a organizaci osvětových
a benefičních akcí.
Iniciujeme a podporujeme dobrovolnictví a partnerskou spolupráci.
Zaměstnáváme a zapojujeme do života lidi těžce uplatnitelné na trhu
práce (dlouhodobě nezaměstnaní, lidé po i ve výkonu trestu).
Rozvíjíme centrální sklad kol a jeho efektivní fungování v Ostravě
Koblově ve spolupráci s Novou šancí, z.s., Věznicí Heřmanice,
Úřadem práce ČR a nově s RUBIKON Centrem z.ú..
Odlehčujeme skládkám a finančním nárokům projektu - věnujeme se
upcyklaci kol a druhotnému zpracování surovin z kol.

STŘÍPKY Z HISTORIE
První slova o Gambii a touze spojit se s dětmi v Gambii přišla do českého
světa 12.02.2012. Bylo tomu v Pastoračním centru Jana Pavla II., v Kostele
Svatého Ducha v Ostravě Zábřehu. Stalo se tak díky vřelé náklonnosti a
podpoře tamního faráře Víti Řehulky. Toho dne přišlo přibližně 30 lidí
shlédnout prezentaci o Gambii a hlavně nadšení dvou zakladatelů
a setkání s tamními dětmi, ale hlavně vyvěralo z životních cest, inspirací a
nastavení obou úvodních aktérů. Tehdy ještě nebyla oficiálně zapsána
organizace Kola pro Afriku (tak se stalo až 23. února 2012), ale bylo
mnoho toho ke sdělení - obrázky, zážitky z Gambie, také touha sdělit
úvodní konstrukci projektu Kola pro Afriku. Bylo to vzrušující, bylo to celé
na prahu, jen vejít a se srdcem a citlivě krok za krokem naplňovat sny a
také přání mnohých, se kterými jsme se mohli při první africké cestě
setkat. Prosincová cesta do Gambie roku 2011 nám ukázala cestu. Sešlost
v kostele byla milá, zvídavá a podnětná. A nejspíše i prostředí, kde se
setkání konalo učinilo své. Podpora farností nás provází vlastně dodnes,
duchovno jest přítomno a pokud se vytrácí, ztrácí se i podstata a opěrné
pilíře našeho konání. Při prvním gambijském povídání bylo projektu
věnováno historicky první kolo, a to panem Romanem Jurečkem. Toto
první kolo je stále v kostele a čeká na svou cestu, ta mnohá jiná darovaná
již svou cestu užitečnosti našla. Po přednášce za námi z publika přišel
skromný muž, pan Josef Batěk, dramaturg a moderátor televize TV Noe,
se slovy, že se mu záměr moc líbí a že bude rád, když svou vizi v televizi
sdělíme. Další cesta tak byla otevřená, díky laskavým srdcím dalších lidí.
Bylo to kouzelné a vzrušující vnímat, kolik dobra pro druhé v lidech je.
Byla to doba vděčnosti a ona taková stále je .....
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projektu, R+R. To nadšení vzešlo nejen z tehdy nedávné návštěvy Gambie

ÚVODNÍ SLOVO ROMANA
POSOLDY

ÚVODNÍ SLOVO
Vzácní partneři, dobrovolníci a dárci,
myslíme na vás všechny, kdož svým nastavením, tedy svými dobrými skutky
a láskou k bližnímu přinášíte dary, které dělají konkrétního člověka i svět
šťastnějšími. Myslíme i na ty, pro které se Kola pro Afriku točí. Při ohlédnutí za
rokem 2020 bychom vám touto zprávou chtěli vyjádřit vděčnost právě za to,
že si můžeme být nablízku, že společně tvoříme a že se nám společné dílo
daří. Přijměte, prosím, zastavení a ohlédnutí se s námi za rokem 2020.
Velká část roku přinášela zprávy o nové realitě. Tyto zprávy prolétaly a zasahovaly celý svět. Učili jsme se s
nimi žít, učili jsme se sžívat s novou, překotnou realitou, učili jsme se rozumět a přijímat. Zda se nám to
dařilo, to zřejmě nelze ještě zcela říct. Pro všechny to však byl zásah. Zásah větší, nebo ještě větší.
Společnost Kola pro Afriku (KPA) zvolnila svou spolupráci v Gambii. Ztížené cestování a absence dětí ve
školách (u nás a také v Gambii) přinesly otazníky, jakou cestou v kolové pomoci nadále půjdeme. Jako
mnozí, jsme ze dne na den započali práci ze svých domovů. On-line spojení nám dalo možnost nejen být
více s dětmi ve svých rodinách, ale také přineslo možnost ohlédnout se a uvědomit si, jakými cestami jsme
dosud šli, kde jsme a hlavně kam v křehké době a po ní půjdeme.
Rok 2020 přinesl silnou výzvu projektu Kola pro Afriku, neboť hlavní cílová skupina je v daleké Gambii.
Obecně, řešení domácích potíží v rámci ČR ubralo z pozornosti pomoci druhým v dálkách za našimi
hranicemi. Přes prvotní nesnáze však projekt KPA přežil, a to právě díky vám, podporovatelům aktivit KPA.
Podařilo se společně nastavit udržitelnost i financování. Podařilo se nám zaměřit se na vizi následných
kroků. Podařilo se nám zvolnit, což je obecně zdravé pro uvědomění a spojení s tím, co děláme, a co či jak
žijeme. A s těmito možnostmi a hodnotami jsme opět vykročili. S nadějí, že to kolové snažení má i nadále
hluboký smysl.
Děkujeme vám všem, že jste byli v roce 2020 nablízku jeden druhému, že jste slyšeli hlas volání po pomoci
druhým. Ať svět kráčí kamkoliv, s našim přičiněním i bez něj, jisto jisté jsou hodnoty pro život, a těmi jsou
láska, soucit, laskavost a skromnost. S těmi, jak věříme, můžeme žít v naději a vyrovnaností s mnohými
obtížemi.
S vděčností za hodnoty, které světu společně přinášíme,
Roman Posolda a tým společnosti Kola pro Afriku

Soustředili jsme se:
na to, aby všechna kola, která odesíláme do Gambie měla nové
technologické prvky a aby se do technické úpravy kol zapojovali více
i obdarovaní školáci. V roce 2020 jsme odesílali kola, která neměla
zadní kolo, přední kola byly sundány a přidělány ke kostře kola a tím
se stala ještě skladnějšími do přepravního kontejneru. Současně s
nimi, jsme zasílali nové náhradní díly k prodloužení jejich životnosti.
Jedná se zejména o díly, které nejvíce trpí v písčitém terénu a které
nahrazujeme kvalitnějšími a lépe chráněnými díly - ráfky zadních kol
a výplety, duše a pláště, řetěz, zapouzdřený střed, volnokolečko,
zapouzdřený zadní náboj a jedno-převodník. Hlavní efekt tohoto
kroku spočívá ve větším zapojení gambijských mechaniků do
kompletace kol. Rozvojová pomoc se tedy více přesunula ze země
zdrojové do země cílové.
na aktivní podporu a rozvoj nově vzniklého benefičního e-shopu Kola
pro kola a nastartování benefiční aktivity k mezinárodnímu dni
cyklistiky, pod názvem NaIgora. Pokud to pořádajícím situace
umožnila, podpořili jsme i akce konané za pomoci škol, jednotlivců
či firem.
na navázání nových partnerství - Rubikon Centrum z.s., BMD Bohemia
s.r.o., Remerx s.r.o.,

Dlouhodobě se soustřeďujeme na:
vylepšení technického stavu kol k prodloužení jejich životnosti v
gambijském terénu a jejich zjednodušení pro provoz i následnou
opravu,
vytváření pracovních míst pro gambijské cyklo-mechaniky / cyklomechaničky,
zapojování lidí hůře zaměstnatelných na trhu práce v sociální dílně v
Ostravě Koblově,
průběžný a hladký svoz kol z 55 sběrných míst v roce 2020 počtu
5 250 kol,
benefiční prodej neafrických kol skrze našeho partnera Aukro a nově
přes námi spravovaný e-shop www.kolaprokola.cz
recyklaci kol, která již nemohla poskytnout své služby ani v Česku
ani v Gambii
zajištění demontáže kol a jejich přípravu na odeslání do Gambie za
pomoci odborného technického dohledu ve Věznici Heřmanice a v
sociální dílně v Ostravě Koblově
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2020 A HLAVNÍ KROKY

DAROVANÁ KOLA
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POMOC PŘI UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE
Sklad darovaných kol provozujeme v Ostravě
Koblově, kde využíváme prostory našeho
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SVOZ KOL

5 250 kol z 55 sběrných míst a
jednorázových sbírek nám pomáhali
ZDARMA svážet naši logističtí partneři z
celé ČR.
Patří jím za to náš velký dík.

CESTA KOLA

SOCIÁLNÍ DÍLNA A CENTRÁLNÍ
SKLAD V OSTRAVĚ KOBLOVĚ
Darovaná kola svážíme do centrálního skladu a sociálního
podniku v Ostravě Koblově.
V sociálním podniku Kola pro Afriku, který plní funkci centrálního
skladu a opravárenské dílny, se kola třídí, skladují, opravují, čistí,
up-cyklují a nakonec i šrotují.
Činnost sociálního podniku zajišťuje vedoucí skladu, mistr dílny, hl.
cyklo-mechanik, prodejce a dalších cca. 5 znevýhodněných
zaměstnanců, kteří patří do skupiny ohrožených na trhu práce z
důvodů kombinovaných sociálních a zdravotních hendikepů, kdy
společným jmenovatelem je existence záznamů v trestním
rejstříku.
Zapojovaní znevýhodněných zaměstnanců do činnosti sociálního
podniku nejčastěji v pozici pomocný skladník, jim pomáhá řešit
základní potřeby skrze mzdové příjmy, přináší podporu při řešení
předlužení a exekucí, podporu při řešení osobních problémů
spojených s bydlením a možnost získat odbornou dovednost cykloKola pro Afriku jsou od r. 2020 členem pracovní skupiny

mechanika.

PACHATELÉ, kterou zastřešuje soc.odb. Statutárního města
Ostrava. Zde jsme jediným zástupcem zaměstnavatelů
osob se záznamem v trestním rejstříku. Kromě toho, že
vytváříme pracovní prostředí pro tyto osoby,
spolupracujeme s ostatními členy skupiny na plnění
koncepční práce s trestanými osobami. Ta sleduje
preventivní řešení trestné činnosti i vystoupení z bludného
kruhu pachatelů. Význam zařazení osob po nebo ve výkonu
trestu do pracovního prostředí je pro prevenci trestné
činnosti klíčový. Již od roku 2013 spolupracujeme s
azylovým střediskem pro muže po výkonu trestu Novou
Šancí z.s., v jehož areálu máme možnost svou činnost
provozovat. Po letech spolupráce se stalo přirozené, že je
ubytovaným mužům nabídnuta práce v Kolech pro Afriku a
zaměstnancům bez domova ubytování v Nové Šanci.
Neméně důležitým přínosem je spolupráce s Věznicí
Heřmanice, kde zapojujeme do práce s koly muže ve
výkonu trestu. Ve vězeňské dílně utužují pracovní návyky,
rozvíjí odbornou dovednost a otevírají si možnost
pracovního uplatnění po uplynutí jejich trestu.
Nově navázaná spolupráce se spol. RUBIKON Centrum, o.p.s. otevřela možnost financování mezd a
odborného vedení mužů s trestní minulostí, kteří v Kolech pro Afriku nalézají krátkodobé pracovní
uplatnění. Zároveň poskytují pomoc při řešení předlužení, exekucí a jejich bydlení.

SPOLUPRÁCE S VĚZNICÍ
HEŘMANICE
Darovaná kola uvádějí do provozu, mimo naši sociální
dílnu v Koblově, také lidé ve výkonu trestu v Heřmanické
věznici v Ostravě.
V roce 2020 se na projektových kolech a na přípravě kol do
Afriky podílelo 7 odsouzených. Na spolupráci se podepsala
korona-virová krize především na úplném zastavení
činnosti v měsících duben a květen a postupném obnovení
činnosti v dalších měsících s daleko menším počtem mužů.
V dílně se potkávali max. 4 osoby.
Počty opravených a upravených kol v roce 2020:
- kola pro děti v afrických školách - 580 kusů
- čištění a seřízení kol pro benefiční prodej - 37 kusů

Od června 2020 se přestaly připravovat ve
věznici kola do škol v africké Gambii, neboť se
nám podařilo postupně vytvořit jejich velkou
zásobu pro odeslání. Bohužel kovidová
opatření nám zpomalila i odesílání těchto kol
z důvodu uzavřených škol. Protože muže ve
věznici vede mistr oprav kol Vlastimil Klapka,
zkusili jsme v následujícím období využít
muže pro opravu kol do benefičního prodeje.
Jednalo se o kola nižší kvality: městské kola
Lady 26 a 24, favoritky a esky, krosové a
trekingové kola. Mistr pomalu zaučoval na
dílně muže, kteří se krok po kroku učili
dovednostem cyklo-opraváře. Všechna kola
byla samozřejmě ještě dodatečně
kontrolována. Přes počáteční skepsi vůči
servisním dovednostem vězňů, byl však mistr
dílny mile překvapen. Muži se ujali nových
dovedností s chutí a učili se postupně zapojit i
do opravárenské činnosti.

VĚCI PRO DOBROU VĚC
BENEFIČNÍ E-SHOP KOLA PRO KOLA
Myšlenka projektu je postavena na tom, že věc, která už někomu
dosloužila, může s trochou vůle a úsilí jinde pomoci. Ne všechna kola
jsou vhodná pro terén v Gambii nebo tamní následný servis. Kolům,
která se do Gambie nehodí, ale která mají ještě šanci sloužit a udělat
radost, dáváme druhou šanci v ČR. A to dlouhodobě prostřednictvím online benefičních aukcí na Aukro.cz. Ty nám v roce 2020 přinesli 849,3
tis.Kč

Nově jsme spustili v tomto roce svůj vlastní prodejní kanál těchto kol na
www.kolaprokola.cz. Na obrázku vidíte 2 naše chlapi kteří za prodejem kol stojí. Vlevo na
snímku Daniel Ščigel - vedoucí skladu a vpravo Volodymyr Bebko - správa e-shopu.
Výtěžek z prodeje slouží k financování mzdových a provozních nákladů projektu.
V roce 2020 nám benefiční prodej na e-shopu přinesl 1,3 mil Kč. Vyřídili jsme 743 objednávek kol a ty
vrátili zpět do života a našli nového majitele. Díky benefičnímu prodeji kol se nám podařilo překlenout
finanční ztráty, které se projevili díky kovidovým opatřením na firemních darech a nemožnosti účasti na
fundraisingových aktivitách v rámci hudebních festivalů. Na obrázku můžete vidět dvě tváře, které za
prodejem stojí. Vlevo, vedoucí centrálního skladu Daniel Ščigel a vpravo Volodymyr Bebko, který se stará
o celkovou správu našeho benefičního e-shopu.
Kola, která svezeme ze sběrných míst a již nejsou
opravitelná pro dalšího majitele, nebo je nelze
využít na náhradní díly či renovace, třídíme v
našem skladě na druhotnou surovinu. V roce 2020
jsme takto vytřídili 47 560 kg kovového odpadu.
Takto vytříděný materiál nám přinesl do pokladny
133 140 Kč.

MOMENT - PROSPĚŠNÝ SECOND HAND
Velkou část provozních nákladů nám v minulých letech pomáhal
hradit každoměsíčními příspěvky z prodeje v síti dobročinných
second-handů Moment o.p.s.. Bohužel se velmi výrazně kovidová
opatření dotkla i obchodů a činnosti organizace Moment. Naštěstí to
neznamenalo úplnou likvidaci této organizace a v době, kdy píšeme
tuto zprávu víme, že org. Moment opětovně ožívá a přináší podporu.
V roce 2020 nás obchody podpořily v měsících leden až březen
krásnou částkou 130 437 Kč.

NAŠE MISE V GAMBII

GAMBIE

Pomáháme dětem na jejich cestě ke vzdělání.
Pečlivě vybíráme a monitorujeme školy, které rozdělují kola
dětem.
Věnujeme se udržitelnosti projektu.
V rámci spolupráce s partnerskými školami spolupracujeme s
jejich managementem, zakládáme školní opravny kol a
školíme tamní mechaniky, Monitorujeme stav projektu,
rozdělujeme náhradní díly a nářadí.
Vytváříme nová pracovní místa pro školní mechaniky.
Zapojujeme místní obyvatele. Rozvíjíme spolupráci s tamními
organizacemi a ministerstvem školství.
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Kola pro Afriku (KPA) společně se svou sesterskou gambijskou
společností Czech Bikes for Gambian Schools (CBGS) prošla křehkým
rokem 2020. Původní scénář aktivit, na kterém jsme pracovali v přípravě
v roce 2019, bylo nutné zcela proměnit, v souvislosti s covidovými
opatřeními, a to jak v Česku, tak také v Gambii. Značný útlum aktivit se
školními koly a výukovými programy pro začínající cyklo mechaniky jsme
byli nuceni přijmout zejména v období od dubna do listopadu 2020. V
nebylo možné pořádat žádné veřejné aktivity typu výukových programů
pro cyklo mechaniky. Plánovanou distribuci nově připravených,
speciálně upravených kol pro školní děti jsme museli posunout na
pozdější termín, který v danou chvíli nebylo možné stanovit.
V lednu a únoru 2020 se koordinátor projektu Yunus S.Komma a
cyklomechanik Haruna Kandeh věnovali podrobnému monitoringu škol
zapojených do projektu. Postupně navštívili všechny partnerské školy s
těmito závěrečnými návrhy:
Ve všech partnerských školách, kde jsou kola starší více než 4 roky,
bychom měli zvážit jejich obměnu a zároveň požádat Regionální školská
ředitelství o přesun starých kol k druhotnému využití.
Potřebujeme pracovat na konceptu vlastnictví kola žákem, a to po
určitém období - navrženo je období po čtyřech letech.
Záchranný tým mechaniků CBGS - Rescue team - by se měl do škol
dostávat častěji, jednak k opravám kol a také k revizi stavu kol.
Některé z partnerských škol po CBGS požadují vyzvednutí kovového
odpadu z kol ze svých škol.
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tomto období byly v Gambii celoplošně zavřená školská zařízení, a také
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Monitoring proběhl na počátku roku 2020 v těchto školách (od
západu na východ země):
Region 2 - West Coast Region:
Mayork, Busura, Somita, WYCE Madina Salam
Region 3 - North Bank River Region:
Sinchu Njabo, Fass, Kerr Cherno
Region 4 - Lower River Region:
Tahir Ahmadiyya - Mansa Konko, Kwinella, Kaiaf, Keneba
Region 5 - Central River Region:
Jarumeh Koto, Niani Wassu, Karantaba, Buduk, Demfai, Barajally,
Nyanga Bantang, Bansang, Kunting, Firdawsy, Jessadi, Chargel,
Sololo
Region 6 - Upper River Region:
Bakadagi, Baja Kunda, Nyakoi

POČET ZAPOJENÝCH ŠKOL
DO PROJEKTU, V
JEDNOTLIVÝCH REGIONECH
GAMBIE
Upper River Region

Central River Region

Lower River Region

North Bank

Western
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KONTEJNERY DO GAMBIE
V průběhu roku 2020 česká část projektu odeslala z ČR do Gambie dva
kontejnery (02/2020 a 09/2020) s tímto obsahem:
školní kola pro 300 žáků, náhradní díly pro úpravu školních kol (nové ráfky a
výplety Remerx, zapouzdřené zadní náboje Force, kliky, řetězy,
volnokolečka, zapouzdřené středové osy), pláště Mitas, velo duše, sedla,
pedály, cyklistické nářadí. Součástí obsahu kontejneru byla i jízdní kola k
opravě a následnému komerčnímu prodeji, s výtěžkem pro gambijský
projekt CBGS.

Materiál pro školy, včetně školních kol byl následně převezen do jedné z
partnerských škol - do vesnice Fula Bantang. Zde byla školní kola a cyklo
materiál uskladněny po zbytek roku 2020, neboť nebylo možné realizovat
původní záměr, tedy kompletování kol přímo se žáky škol, kteří kola měli
dostat.

NOVÉ AKTIVITY CBGS V DOBĚ
COVIDOVÉ
V červnu 2020 bylo vybráno 20 mladých začínajících cyklo mechaniků do
druhého kola projektu SkyE Fund 2. Jde o podporu pracovního uplatnění
zejména mladých lidí do 35 let (program JSF - Job, Skills and Finance) podpořeno International Trade Centre (ITC). Projekt SkyE Fund 2 byl
schválen ještě před dobou Covidu. CBGS započalo SkyE Fund 2 v červnu,
projekt se však z důvodu ochranných opatření v realizaci protáhl až do roku
2021. Start projektu i s účastníky byl ve skutečnosti započat až v prosinci
2020.
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Cyklistický materiál jsme uložili ve skladu na pobřeží v oblasti Fadji Kunda.
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V červenci se CBGS zapojilo do řešení covidové situace v Gambii =
podpora při pandemii Covid-19:
Pandemie Covid-19 zpomalila globální obchod a narušila dodavatelské
řetězce v mnoha obchodních sektorech. Virus přinutil mnoho zemí,
včetně Gambie, vyhlásit výjimečný stav na delší dobu, jako zmírňující
opatření. V Gambii byla silně zasažena mnohá odvětví, zejména turismus,
který tvoří významnou podporu místní ekonomiky. Stejné nepříznivé
účinky se ukázaly i v bankovním sektoru, přeshraničním obchodu,
zemědělském podnikání a různorodém dovozu. Podnikající v odvětví
dopravy v Gambii byli nuceni omezit počet cestujících kvůli omezujícím
opatřením na Covid-19.
V souvislosti s nepříznivým ekonomickým vývojem, ITC prostřednictvím
projektu oslovilo CBGS se žádostí o výrobu speciálních přívěsů - vozíků
za jízdní kola. Speciální přívěsy jsme postavili na zakázku v recyklačním
centru CBGS ve vesnici Jarumeh Koto (CRR), za přímé účasti pěti
pokročilých cyklo mechaniků spolupracujících se CBGS.
V červenci 2020 skupina kvalifikovaných cyklo mechaniků CBGS
pomáhala na pobřeží Gambie při sestavení speciálních nákladních
elektro tříkolek pro společnost MBOLO.
V září 2020 se koordinátor Yunus setkal s původně vybranými cyklo
mechaniky pro evaluaci jejich možností a zájmu, v rámci školení v
projektu SkyE Fund 2.
V říjnu 2020 se začíná jevit SkyE Fund 2 již jako reálný, probíhá finální
příprava - nákup pro zahájení školení SkyE Fund 2.
Na přelomu listopadu a prosince 2020 konečně začalo z důvodu
covidových opatření několikrát odkládané školení SkyE Fund 2.

PO-COVIDOVÉ ZJIŠTĚNÍ O STAVU
KOL V PARTNERSKÝCH ŠKOLÁCH
V GAMBII
Koordinátor Yunus se dostal opětovně do škol po dlouhých devíti
měsících (od posledního monitoringu v lednu 2020). V době uzavřených
škol (od dubna do listopadu 2020) velká většina kol zůstala ze dne na
den s dětmi v jejich vesnicích. Při neznámé proměnné, kdy se opět děti
dostanou do školy, začali užívat kola nejen děti ve vesnicích, ale
pravděpodobně kdokoliv, kdo zrovna potřeboval. Dostatečné a
pravidelné servisní péče se však kolům nedostalo.

Tímto nekontrolovatelným a do značné míry pochopitelným krokem se
stalo, že mnoho kol z projektu odpadá, jsou buď ztracená nebo
neopravitelná anebo pokud se našly, jsou spíše jen zdrojem náhradních
dílů.
Po tomto zjištění na konci roku 2020, budeme muset všechna dostupná
kola ve školním projektu zrevidovat a učinit rozhodnutí, jak se v Gambii
bude nadále projekt s koly odvíjet.
Možnost zpomalení, v některých aktivitách až zastavení projektu Kola
pro Afriku / Czech Bikes for Gambian Schools přineslo možnost
teoretické revize projektu. Na dálku, přes online spojení, jsme mezi ČR a
Gambií nastavovali možné nové kroky, které bychom k lepšímu
fungování projektu po covidové době chtěli aplikovat.

NOVÉ ŽÁDOUCÍ PRVKY V
PROJEKTU:
vlastnictví jízdního kola žáky po přibližně 3 letech užívání, při
splněných podmínkách (očekávaná péče o kolo, docházka do školy,
ideálně vhodné načasování přesunu do vlastnictví žáka - po
absolvování školy = motivační prvek);
žáci se v partnerských školách vždy aktivně účastní kompletace kol
vedoucí k lepšímu porozumění technické stránce kola;
dispozici na pozemku školy - školní servisní cyklo stanice s velo
pumpou a cyklo nářadím;
se školou úzce spolupracuje cyklomechanik z téže vesnice, který je
zároveň ve své činnosti podporován projektem KPA / CBGS = jsou
vytvořeny vhodné podmínky pro činnost mechanika, aby se i školním
kolům mohl v plné míře věnovat;
V roce 2020 opustil po dohodě projekt CBGS v Gambii český koordinátor
Silvestr Tkáč. Hlavním a jediným koordinátorem projektu v Gambii
zůstává Yunus S. Komma, koordinující projekt nepřetržitě od roku 2015.
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žáci si umí lehčí opravy na kolech vykonat sami, nářadí je jim k

BENEFIČNÍ AKCE V ČR
SNĚHULÁCI PRO AFRIKU
Celorepubliková benefiční akce na školách pořádaná
každoročně Gymnáziem Ostrava Hrabůvka s velkým
nasazením Michaely Böhmové. V letošním ročníku se zapojilo
93 MŠ,ZŠ a SŠ, organizací i firem. Celkem cca 98 200 dětí,
kantorů, rodičů. Postavilo se na 2 345 sněhuláků z nejrůznějších
materiálů. Celková částka, která díky této aktivitě byla
darována jak samotnými dětmi, tak jejich rodiči a blízkými,
dosáhla výše 90 tis. Kč.

AFRIKA BEACH OPEN

V UHERSKÉM HRADIŠTI (7. ROČNÍK)
Benefiční turnaj v beachvolejbale pořádaný na podporu
činnosti naší společnosti velkými srdcaři Jiřím a Klárou
Cinádrovými. Díky jejich nasazení v úspěšné organizaci velmi
příjemného turnaje pro všechny zúčastněné, vynesla podpora
formou startovného a finančních darů celkem 17 952 Kč.

BĚH PRO GAMBII

V OTROKOVICÍCH (3.ROČNÍK)
Benefiční běh pořádaný ZŠ Otrokovice ve spolupráci s
městem Otrokovice pro veřejnost, rodiče, děti a přátele školy.
Běhu se účastnilo mnoho startujících, kteří společně běželi pro
dobrou věc a jejich podpora formou startovného a finančních
darů přinesla neuvěřitelných 50 144 Kč. Naše velké díky patří
samozřejmě všem, kteří se běhu účastnili a dali do něj vše, ale
také tomu, bez kterého by akce vůbec nebyla, a to je Vlastimil

DŘEPY PRO AFRIKU

Bukovjan, srdce tohoto benefičního běhu.

OBCHODNÍ AKADEMIE A VOSŠ OSTRAVA
MARIÁNSKÉ HORY
Netradiční benefiční aktivitu si vymysleli studenti a jejich
učitelé v Obchodní akademii a VOSŠ v Ostravě Mariánských
Horách. Hlavním iniciátorem a organizátorem benefičního
dřepování byl velký srdcař p.Martin Glac.
Děkujeme Všem, kteří měli odvahu a zúčastnili se a děkujeme
všem, kteří měli srdce a přispěli.
Celkově se podařilo vydřepovat krásných 6 649 Kč.

DĚKUJEME DÁRCŮM
Tato část je nyní věnována nejrůznějším dárcům, podporovatelům a partnerům, kterým patří naše velké DÍKY za
vše, co pro nás udělali nejen v roce 2019, ale v celé existenci naší organizace. Je to mnoho otevřených srdcí,
která nám byla nápomocna a kterým patří naše velká vděčnost.

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI FINANČNÍ
V roce 2020 jsme dostali od individuálních dárců na náš benefiční účet celkem 111 512 Kč. Pravidelných finančních
dárců nemáme mnoho. Je to celkem 12 pravidelných podporovatelů Kol pro Afriku.
81 jednorázových dárců podpořilo naši činnost v rámci výzev a benefičních aktivit. Navíc cca. 90 000 dětí z
nejrůznějších MŠ, ZŠ a SŠ ČR nás podpořilo svou aktivitou v rámci kampaně Sněhuláci pro Afriku. Další velkou
podporou byl i benefiční běh ZŠ Mánesova ve spolupráci s městem Otrokovice, kde nás podpořila další velká skupina
běžců a jejich fandů .

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI KOL
Nezapomínáme ani na dárce, kteří nám místo
finančního daru přinesou dar věcný - kolo. V
posledních letech jsme se naučili darovaná kola,
která nejsou vhodná do gambijského terénu,
využít co nejlépe a soustředili jsme se na rozvoj
pracovních sil v našem skladě kol, Ostravě
Koblově. Je to nemalá částka, kterou díky Vám,
dárcům kol, můžeme financovat náš provoz a
podporovat v sociální dílně práci mužů, kteří po
výkonu trestu nebo díky svému hendikepu
fyzickému či psychickému, nenajdou mnohdy
uplatnění na trhu práce. V roce 2020 se nám
podařilo díky benefičnímu prodeji kol na aukčním
serveru a našem benefičním e-shopu získat přes 2
mil. Kč.

DÁRCI FIREMNÍ
Děkujeme firemním dárcům, kteří pro nás představují velkou podporu. V roce 2020 se tato podpora přenesla
zejména do formy služeb, které jsme i přes veškerá omezení mohli využít. Pomáhají nám se svozy, s realizací
benefičních aktivit, se správou on-line marketingu, s tištěním nejrůznějších materiálů, s poskytnutím prostor pro
uskladnění darovaných kol, se správou účetnictví, webu atp. Neradi bychom ve výčtu na někoho zapomněli, neboť
v nás koluje velká vděčnost každému, kdo je v dnešní době ochoten pomoci.

DĚKUJEME SBĚRNÝM MÍSTŮM
SBĚRNÁ MÍSTA
Na začátku projektu by nás ani nenapadlo, že je možné pro náš
projekt získat dobrovolníky napříč republikou, kteří by pomohli
zřídit a zdarma provozovat sběrné místo pro darovaná kola. Nyní
jich máme 53 a z celého srdce jim DĚKUJEME. A tady je máme:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Trojhalí Karolína - Petr Šnejdar
Xenium - Vlaďka Hausová
Základní škola Havířov - Mgr. Zuzana Pawlasová
Technické služby města Fulnek, p.o. - Martina Dočkálková
Frýdek Místek - Marcel Sýkora
Charita Třinec - Ing. Monika Byrtusová
Technické služby města Příbora - Pavlína Nývltová
Slumeko s.r.o.,Kopřivnice - Ing. Nikol Prokopová
Starý Jičín - Petr Sedláček, Stanislav Jakůbek
Charita Jablůnkov - Mgr. Lucie Szotkowská
Trianon, z.s., Český Těšín - Tereza Siudová

ZLÍNSKÝ KRAJ
Rožnov pod Radhoštěm - Petyša sport
Chropyně - Pavel Rozsypálek
Obec Bratřejov - Richard Zicha
TK Sport - Dušan Mihel

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
CK Kudrna - Vilda Dvořák
Cyklokuriozity Hrušky - Martin Zehnal
Obecní dvůr Telnice - František Kroutil
Sokol Němčice - Erik Haičman
Sběrný dvůr Moravský Písek - Pavla Nováková
Sběrný dvůr Hodonice - Ing. Jitka Bořilová
Moravská Nová Ves - František Trojan
Cyklosféra - Denis Šebestík
Město Újezd u Brna - Ing. Marie Kozáková
Sběrné místo Ochoz u Brna, Fara - Pavel Wawracz

OLOMOUCKÝ KRAJ
ZŠ Supíkovice - Mgr. Michala Malaníková
Želechovice - Antonín Hampl
YMCA Olomouc - Monika Tichá
JANKUSPORT - Jaroslav Janků
Sběrný dvůr Kojetín - Alena Šálková

DĚKUJEME SBĚRNÝM MÍSTŮM
KRAJ VYSOČINA
Sběrný dvůr Třebíč - ESKO-T s.r.o.
Plastpol s.r.o. - Ludvík Polnický
Žďár nad Sázavou - Filip Vaníček
Farní Charita Kamenice nad Lipou - Jitka Koubová

PARDUBICKÝ KRAJ
Sebranice u Litomyšle - Ing. Kamil Votřel
BIKE SPORT Chrudim - Aneta Kratochvílová
Město Chrudim - Šárka Trunečková

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
Rychnov nad Kněžnou - Antonín Beránek
Nakuppivo - Stanislava Trojáčková Charvát
Obec Dubenec - Jaroslav Huňat
Stavebniny Hostinné - Štěpán Medikus
Jičín - Vojtěch Strašík

JIHOČESKÝ KRAJ
ZOO Tábor - RNDr. Evžen Korc, CSc.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Farní Charita Benešov - MUDr. Karel Navrátil, Irena Jansová
Tehnické služby Kralupy nad Vltavou - Luboš Němec

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
CORWELL Czech Republic s.r.o.- Nicolai von Tsurikov

PLZEŇSKÝ KRAJ
Neurazy - Marie Svejkovská
SDH Domažlice - Petr Ouřada
Dýšina - Služby v dopravě s.r.o.
Základní škola Tachov - Rostislav Kvarda

LIBERECKÝ KRAJ
Monika Rejnartová

ÚSTECKÝ KRAJ
ZŠ Ústí nad Labem - Marek Plch
Bike & Skates Litoměřice - Pavel Tschakert
Sběrný dvůr Úštěk - Pavel Mašata
Městský úřad Jirkov - Mgr. Karel Bernt

DĚKUJEME PARTNERŮM
I dobré myšlenky by zůstaly v oblasti snění a přání, pokud bychom s nimi
neuměli vykročit. Soukolí pomoci pod názvem Kola pro Afriku je především
zásluhou mnoha dobrovolníků, dárců, partnerů, malých i velkých. Velcí jsou
však svým srdcem a činem všichni. Někteří jsou s projektem vidět, většina
je však na první pohled neviditelná, svůj dar předají a jdou zase svojí
cestou. Žijí svůj příběh, do kterého vložili dobrý skutek. Na cestu se tak
vydává jejich dar, jako pochodeň lidskosti a srdečnosti.
Jsme vám vděční.
Vám všem, kterým není lhostejné udělat dobrý skutek pro potřebné.
V partnerství s vámi tak naplňujeme sny dětí v Gambii.

FINANCE

Finanční zpráva organizace je doložena následujícími
dokumenty:
Rozvaha pro nevýdělečné organizace
Výkaz zisků a ztrát
Přiznání k dani z příjmu právnických osob

ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ KPA
Podpora Moment
Charity shop
Příjem z prodeje
sběrných surovin

3.3%

3.3%

Přijaté dary firemní, individuálních dárců a z
benefičních aktivit

13.2%

Přijaté dary
5% nadací
Přijaté
dotace měst a
7.7% krajů

13.5%

54%

Přijaté
dotace ÚP

Příjem z
benefičního
prodeje kol

PŘIJATÉ DARY FIREMNÍ A
INDIVIDUÁLNÍCH DÁRCŮ, BENEFIČNÍCH
AKTIVIT

524 533 KČ

PŘIJATÉ DARY NADACÍ

200 000 KČ

PŘIJATÉ DOTACE MĚST A KRAJŮ

304 300 KČ

PŘIJATÉ DOTACE ÚP

535 084 KČ

BENEFIČNÍ PRODEJ KOL
PŘÍJEM Z PRODEJE SBĚRNÝCH SUROVIN
MOMENT CHARITY SHOP

2 149 254 KČ
133 140 KČ
130 447 KČ
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ČLENĚNÍ VÝDAJŮ KPA

NÁKUPY:
KANCELÁŘ A SPOTŘEBNÍ MAT.
NÁHRADNÍ DÍLY
DHM
ENERGIE
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
OCHRANNÉ POMŮCKY

36 681, 36 KČ
383 727,96 KČ
3 650,00 KČ
1 588,00 KČ
1 159,24 KČ

SLUŽBY:
SLUŽBY K NÁJMU
TELEKOMUNIKACE,POŠTA,FCB REKLAMA
SLUŽBY KOORDINÁTORA V GAMBII
SLUŽBY MISTRA
SLUŽBY OPRAVÁŘE KOL
ÚČETNICTVÍ
PŘEPRAVA KONTEJNERU DO GAMBIE
REKLAMA A PROPAGACE
MARKETING A FUNDRUISING

25 095,00 KČ
251 713,10 KČ
75 600,00 KČ
330 302,00 KČ
228 150,00 KČ
30 275,00 KČ
172 786,50KČ
9 270,40 KČ
412 241,20 KČ
1 513 768,00 KČ

OSOBNÍ NÁKLADY:
MZDOVÉ
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ, ZDRAVOTNÍ A
DANĚ

355 381,48 KČ

Nákup náhradních
dílů na kola
Ostatní
nákupy

10%
1.1%

Osobní
náklady

48.8%

Služby
celkem

40.1%

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Kancelář
Kola pro Afriku o.p.s.
Závodní 2006/101
700 30 Ostrava - Zábřeh

Centrální sklad Koblov
Podsedliště 73/415
711 00 Ostrava - Koblov

IČ: 293 975 96
Číslo účtu veřejné sbírky: 92 92 92 92 92 / 2700
info@kolaproafriku.cz,

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Ing. Petra Mičková - ředitelka
kontakt: 603 883 509
Bc. Roman Posolda - zakladatel
kontakt: 605 418 456

Daniel Ščigel - vedoucí skladu Koblov
kontakt: 731 594 864

Kateřina Krainová - koordinátorka
kontakt: 603 278 873

Volodymyr Bebko - benefiční prodej kol - e-shop
kontakt: 777 660 025

KDE NÁS NAJDETE
www.kolaproafriku.cz
www.snehulaciproafriku.cz
www.kolaprokola.cz
/proafriku
/snehulaciproafriku
kolaproafriku_cbgs

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

KMENOVÝ TÝM

PROČ V TOM JET S NÁMI?
1) PODPORUJEME DOSTUPNOST VZDĚLÁNÍ V GAMBII
dodáváme jízdní kola do zapojených škol, která dál kola rozdělují dle
vzdáleností školy od bydliště žáka
nově přemýšlíme nad větším zapojení dětí do darů, které dostávají. Na konci roku
2019 jsme uskutečnili skládání kol a servis jízdních kol ve škole Jarumeh Koto,
kde jsme si pilotně ověřili možnost zapojení místních dětí k těmto činnostem.
Bylo pro nás velmi příjemným zjištěním, kolik pozornosti, snahy a vůle dali žáci
do oprav a do porozumění nářadí, které je k tomu potřeba. V roce 2020 jsme se
do škol bohužel nedostali, ale rok 2021 nám již tuto možnost otevřel.

2) USILUJEME O DELŠÍ ŽIVOTNOST DAROVANÉHO KOLA
pokračujeme ve zjednodušování dodávaných kol,
dodáváme inovativní náhradní díly (zapouzdřenou středovou osu, zadní náboj na
průmyslových ložiskách, nové ráfky zejména pro zadní kola + nový výplet, široký
řetěz a volnoběžné jednokolečko, současně i nový odolný jednopřevodník).
Podařilo se spojení s českými firmami, dodavateli těchto náhradních dílů, tzv.
partnery podporující technickou tvořivou část projektu. Pro nás z toho vyplývá
výzva pro hledání finančních zdrojů, abychom tento dobře zvolený upgrade kol
mohli nadále dělat.

3) PODPORUJEME ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ V GAMBII
Našim záměrem je nadále vtahovat do projektu gambijské mechaniky a také již
slovenských dárců. V tomto spatřujeme smysl dalších kroků. Bez této rozšířené
spolupráce s tamními lidmi by to celé naše snažení bylo chudé a neúplné.
V myšlenkách, které vycházejí z dosavadních zkušeností je toho pro Gambii ještě
více, např. podpora budování tzv. "Cyklo centra v Gambii", které má dát práci
tamním cyklo-mechanikům a také se má stát opěrným pilířem kolového projektu.
Ale o tom až ve výroční zprávě příští ...

4) PROVOZUJEME SOCIÁLNÍ DÍLNU A TÍM UTVÁŘÍME MÍSTO
PRO ZAPOJENÍ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH SKUPIN
v projektu nachází své smysluplné místo lidé ve výkonu i po výkonu trestu,
dlouhodobě nezaměstnaní s různými hendikepy a lidé vykonávající alternativní
trest. V ostravské dílně nám pomáhají s koly manipulovat, třídit, čistit, opravovat
a nakládat. Ve Věznici Heřmanice nám odsouzení pomáhají kola zjednodušovat
dle našich zkušeností s koly v Gambii, opravovat je a balit pro jejich transport do
Gambie.

5) PŘISPÍVÁME K RECYKLACI V ČR I V GAMBII
díky darům kol v ČR, které k nám ročně přiváží naši logističtí partneři, se k nám
dostává víc než 5 000 kol ročně, čímž zpracujme přibližně 72 tun odpadu.
v Gambii po 8 leté existenci, i přes věnovanou pozornost projektu, se nám
nashromáždilo větší množství školních kol, která už svou službu dokonala.
Podařilo se nám aktivovat místní recyklační centrum, ve kterém vznikaly z
kolového odpadu ještě vozíky, pomáhající v době epidemie v rozvozu
zdravotního materiálu i potravin. Další využití je v tvorbě školních lavic a židlí.

2020

zmíněné studenty, kteří budou ke své cestě do školy dostávat kola od českých a

NAŠE VDĚČNOST VÁM

Věříme, že na vzdělání záleží většině z nás.
Startovní čára je však pro každého jiná.
My co máme náskok, můžeme pomoci.
Děkujeme, že pomáháte s námi.
www.kolaproafriku.cz

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu

KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšn
Závodní 2006/101
OSTRAVA-JIH
700 30

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

29397596

Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I. 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

A. I. 2.
A. I. 3.

c
Součet A.I. až A.IV.

1

Součet A.I.1. až A.I.7.

9

(012)

2

Software

(013)

3

Ocenitelná práva

(014)

4

A. I. 4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

A. I. 5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

A. I. 6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

A. I. 7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. II. 1.
A. II. 2.

(051)

8

Součet A.II.1. až A.II.10.

20

Pozemky

(031)

10

Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

A. II. 3.

Stavby

(021)

12

A. II. 4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

(022)

13

A. II. 5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

14

A. II. 6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

(026)

15

A. II. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

A. II. 8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

A. II. 9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

A. II. 10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. III. 1.
A. III. 2.

(052)

19

Součet A.III.1. až A.III.6.

28

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

(061)

21

Podíly – podstatný vliv

(062)

22

A. III. 3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

A. III. 4.

Zápůjčky organizačním složkám

(066)

24

A. III. 5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

(067)

25

A. III. 6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

26

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Součet A.IV.1. až A.IV.11.

40

A. IV. 1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

29

A. IV. 2.

Oprávky k softwaru

(073)

30

A. IV. 3.

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

31

A. IV. 4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

A. IV. 5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

A. IV. 6.

Oprávky ke stavbám

(081)

34

A. IV. 7.
A. IV. 8.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(082)
(085)

A. IV. 9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

37

A. IV. 10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

A. IV. 11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39

35
36

1

Stav k posled. dni
účetního období
2

Označení

AKTIVA

a

b

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 1.
B. I. 2.

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

1

Stav k posled. dni
účetního období
2

Součet B.I. až B.IV.

41

Součet B.I.1. až B.I.9.

51

Materiál na skladě

(112)

42

Materiál na cestě

(119)

43

B. I. 3.

Nedokončená výroba

(121)

44

B. I. 4.

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

B. I. 5.

Výrobky

(123)

46

B. I. 6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124)

47

B. I. 7.

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

B. I. 8.

Zboží na cestě

(139)

49

B. I. 9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

(314)

50

B. II.

Pohledávky celkem

Součet B.II.1. až B.II.19.

B. II. 1.

Odběratelé

(311)

B. II. 2.

Směnky k inkasu

(312)

53

B. II. 3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

B. II. 5.

Ostatní pohledávky

(315)

56

B. II. 6.

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

B. II. 7.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

58

B. II. 8.

Daň z příjmů

(341)

59

1

B. II. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

60

93

21

B. II. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

B. II. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

10

12

B. II. 12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

(346)

63

6

6

B. II. 13.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků

(348)

64

B. II. 14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

(358)

65

B. II. 15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

B. II. 16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

B. II. 17.

Jiné pohledávky

(378)

68

B. II. 18.

Dohadné účty aktivní

(388)

69

B. II. 19.

Opravná položka k pohledávkám

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

394

394

71

138

39

52

28

(391)

70

Součet B.III.1. až B.III.7.

80

255

355

Peněžní prostředky v pokladně

(211)

72

42

17

B. III. 2.

Ceniny

(213)

73

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

213

338

B. III. 4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

B. III. 5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

B. III. 6.

Ostatní cenné papíry

(256)

77

B. III. 7.

Peníze na cestě

(261)

79

B. IV.

Jiná aktiva celkem

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

84

1

B. IV. 1.

Náklady příštích období

(381)

81

1

B. IV. 2.

Příjmy příštích období

(385)

82

Součet A. až B.

85

Aktiva celkem

394

394

Označení

PASIVA

a

b

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.
A. I. 2.
A. I. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

3

Stav k posled. dni
účetního období
4

Součet A.I. až A.II.

86

-210

-116

Součet A.I.1. až A.I.3.

90

109

109

Vlastní jmění

(901)

87

109

109

Fondy

(911)

88

(921)

89

Součet A.II.1 až A.II.3.

94

-319

-225

Účet výsledku hospodaření

(963)

91

x

254

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

-439

x

A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

120

-479

B.

Cizí zdroje celkem

Součet B.I. až B.IV.

95

604

510

B. I.

Rezervy celkem

Hodnota B.I.1.

97

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 1.
B. II. 2.

(941)

96

Součet B.II.1. až B.II.7.

105

Dlouhodobé úvěry

(951)

98

Vydané dluhopisy

(953)

99

B. II. 3.

Závazky z pronájmu

(954)

100

B. II. 4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

101

B. II. 5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

102

B. II. 6.

Dohadné účty pasivní

(389)

103

B. II. 7.

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

104

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

Součet B.III.1. až B.III.23.

129

549

459

B. III. 1.

Dodavatelé

(321)

106

44

37

B. III. 2.

Směnky k úhradě

(322)

107

B. III. 3.

Přijaté zálohy

(324)

108

B. III. 4.

Ostatní závazky

(325)

109

B. III. 5.

Zaměstnanci

(331)

110

B. III. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

111

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

B. III. 8.

Daň z příjmů

(341)

113

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

B. III. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

115

B. III. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

116

B. III. 12.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

117

B. III. 13.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků

(348)

118

B. III. 14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(367)

119

B. III. 15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

(368)

120

B. III. 16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

121

B. III. 17.

Jiné závazky

(379)

122

B. III. 18.

Krátkodobé úvěry

(231)

123

B. III. 19.

Eskontní úvěry

(232)

124

B. III. 20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

125

B. III. 21.

Vlastní dluhopisy

(255)

126

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

(389)

127

B. III. 23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

128

107
132

171

73

52
9

1

2

127

172

81

Označení

PASIVA

a

b

B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

B. IV. 2.

Výnosy příštích období

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

4

133

55

51

(383)

130

55

51

(384)

131

Součet A. až B.

134

394

394

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

26.10.2021

Právní forma účetní jednotky

3

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

Stav k posled. dni
účetního období

Předmět podnikání

PODPŮRNÉ ČINNOSTI VE
VZDĚLÁVÁNÍ

Pozn.:

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

vyhlášky č. 504/2002 Sb.

KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná
Závodní 2006/101
OSTRAVA-JIH

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

700 30

IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému finančnímu orgánu

29397596
Označení

TEXT

Číslo
řádku

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

5

6

7

1

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Součet A.I.1. až A.I.6.

2

1 977

13

1 990

A. I. 1.
A. I. 2.
A. I. 3.
A. I. 4.
A. I. 5.
A. I. 6.
A. II.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Součet A.II.7. až A.II.9.
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3
4
5
6
7
8
9

418

13

431

A. II. 7.
A. II. 8.
A. II. 9.
A. III.

Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého majetku
Součet A.III.10. až A.III.14.
Osobní náklady

10
11
12
13

A. III. 10.
A. III. 11.
A. III. 12.
A. III. 13.
A. III. 14.
A. IV.

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky

A. IV. 15.
A. V.

Daně a poplatky
Ostatní náklady

A. V. 16.
A. V. 17.
A. V. 18.
A. V. 19.
A. V. 20.
A. V. 21.
A. V. 22.
A. VI.
A. VI. 23.
A. VI. 24.
A. VI. 25.
A. VI. 26.
A. VI. 27.
A. VII.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Nákladové úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerva opravných položek
Součet A.VI.23. až A.VI.27.
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý majetek
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba a použití rezerv a opravných položek
Hodnota A.VII.28.
Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 36

A. VIII.

Daň z příjmů

A. VIII. 29. Daň z příjmů
Náklady celkem

1
9
1 549

1
9
1 549

1 737

72

1 809

1 453
284

61
13

1 514
295

Hodnota A.IV.15.

14
15
16
17
18
19

48

2

50

Součet A.V.16. až A.V.22.

20
21

48
51

2
2

50
53

0

2

2

22
23
24
25
26
27
28
29

36
15

36
15

30
31
32
33
34
35

Hodnota A.VIII.29.

37

9

Součet A.I. až A.VIII.

38
39

9
3 821

1
1
91

10
10
3 912

40

B.

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

Hodnota B.I.1.

41

963

963

B. I. 1.
B. II.

Provozní dotace
Přijaté příspěvky

Součet B.II.2. až B.II.4.

42
43

963
3 004

963
3 004

B. II. 2.
B. II. 3.
B. II. 4.
B. III.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží

44
45
46
47

B. IV.

Ostatní výnosy

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

B. IV. 5.
B. IV. 6.
B. IV. 7.
B. IV. 8.
B. IV. 9.
B. IV. 10.
B. V.
B. V. 11.
B. V. 12.
B. V. 13.
B. V. 14.
B. V. 15.

3 004

3 004

24

133

157

48

3

39

42

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Výnosové úroky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Součet B.V.11. až B.V.15.
Tržby z prodeje majetku

49
50
51
52
53
54
55

3

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Součet B.I. až B.V.
Výnosy celkem

56
57
58
59
60
61

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)
ř. 62 - ř. 37

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

26.10.2021

Právní forma účetní jednotky

3
39

39

3 994

172

4 166

62

181

83

264

63

172

82

254

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Předmět podnikání

PODPŮRNÉ ČINNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ

Pozn.:

notky

rospěšná společnost

