VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009
FEED THE HUNGRY, NADAČNÍ FOND KRMTE HLADOVÉ, FR. KADLECE 6, PRAHA 8
KORESPONDENČNÍ ADRESA: FTH ČR, P.O.BOX 39, 158 00 PRAHA 5
IČ: 62930648, Registrace u MS v Praze, odd. N vl. 150

OBSAH:
-

ÚVOD str. 2

-

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY V ROCE 2009 str. 3-4

-

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 str. 5-7

Drazí přátelé,
Na začátku roku 2009 FTH ČR posílala finanční prostředky na dofinancování pomoci v Burundi a
Libérii, kde se dokončovala potravinová pomoc v projektech započatých na konci roku 2008.
Rok 2009 probíhal hlavně ve znamení projektu Denně plné bříško. Světová organizace FTH pomáhala
na mnoha místech katastrof a humanitárních krizí a Česká kancelář se připojila především k pomoci
na Filipínách, v Indonésii a na ostrově Samoa.
Feed The Hungry, nadační fond Krmte hladové vyzývá věřící v různých zemích, aby se postili a modlili
za hladové a strádající bratry a sestry v jiných částech světa. Vyzýváme věřící, aby peníze ušetřené na
jídle během půstu poslali na jiné místo ve světě, kde každodenní jídlo není samozřejmostí. Mnozí tak
činí a dávají ze svého nedostatku, mnozí to dělají štědře ze svého nadbytku. Každý ze srdce a
obětavě. To nás zavazuje. Jsme mostem pro finanční pomoc a lásku od věřícího k jinému věřícímu, od
církve k církvi, od pastorů pastorům. Tímto způsobem nejen naplňujeme žaludek a zachraňujeme
pozemské životy. Protože se chudí věřící v zubožených částech světa dělí se svými blízkými a sousedy
o darované jídlo a všechny potraviny distribuujeme pouze prostřednictvím církví a místních věřících,
šíříme tím Boží lásku a často se lidé obrací k Bohu a vydávají své životy Ježíši Kristu. A to je naše celé
poslání.
Feed The Hungry založil Dr. Lester Sumrall a dnes je to mezinárodní organizace s místními pobočkami
v mnoha zemích a centrální kanceláří v South Bendu v USA. Celková pomoc poskytnutá všemi
kancelářemi FTH ve světě dosáhla z posledních 20 let 200 miliónů dolarů (přibližně 3,6 miliardy
korun) Díky tomu jsme pomohli v 92 zemích světa statisícům lidí jednorázově a desítkám tisíc
především dětí a sirotků pomáháme každý den. Nicméně zbytek této zprávy včetně finančních
informací se týkají pomoci poskytnuté z České republiky.

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY V ROCE 2009

DENNĚ PLNÉ BŘÍŠKO
Do projektu Denně plné bříško zahrnujeme různá místa na světě, kde se křesťané systematicky starají
o každodenní vzdělávání a stravování dětí a sirotků.
Koordinovaná pomoc všech kanceláří FTH z různých zemí a štědrost dárců umožňuje starat se každý
den o více než 24.000 dětí v různých koutech světa. Česká pobočka FTH přispívá na jídlo a vzdělání
pro 5.400 dětí denně. Zde je uvedeno, dětí z kterých zemí se tvá pomoc dotkla:
Burundi 1.920 – African Revival Ministries
Keňa 300- Soweto Academy Center (pastor Chris Okumu)
Libérie 300 – Liberty Christian Center
Nikaragua 600 – New Jerusalem Church + Compelled by Compassion
Slovensko 30 – Košice (pastor Stefan Horn)
Súdán 650 – New Generation Ministries + New Hope School
Uganda 1.600 – Childcare Kitgum Servants (Irena Gleeson) + Good News Evangelical Ministries
(pastor Solomon Mwesige)

Česká republika v roce 2008 podporovala v rámci projektu Denně plné bříško následující místa:
BURUNDI – Místní president, který je věřící, uzákonil nově základní školství zdarma, což je v Africe
neobvyklé. Burundi je jedna z nejchudších zemí v Africe a na světě. Abychom podpořili prezidentovu
snahu poskytnout základní vzdělání co největšímu počtu dětí, poskytujeme ve dvou školách zdarma
obědy chudým hladovým dětem. Celkem zde dáváme oběd 1.900 dětí.
KEŇA – NAIROBI: Pastor Chris Okumu se na Boží povolání přestěhoval z prosperující čtvrti a postavil
si dům hned vedle smetiště, kde ve slumech (chatrčích) žije jeden milion lidí bez práce a jakýchkoli
hygienických podmínek. Pastor Chris přímo uprostřed slumu vybudoval školu, kde se vzdělává téměř
300 dětí. Na Bráně školy mají nápis: Poznání nám dává moc. Pastor Chris je velmi tvořivý a ve školním
areálu vybudoval dílnu na výrobu suvenýrů pro turisty, která mu v malé míře pomáhá financovat celé
dílo. Vedle svého domu postavil sborovou budovu, kde káže lidem ze slumu o Boží lásce a o
vysvobození v Ježíši Kristu.
LIBÉRIE – Země “svobody” dlouhodobě trpí nesvobodou a velmi špatnou ekonomickou situací. Sirotci
zde nemají šanci přežít. Díky Tvé pomoci můžeme podporovat několik menších sirotčinců, vedených
místními křesťany.
NIKARAGUA – Díky štědré pomoci dárců se znovu mohly otevřít školy v Bluefields a Managua a tak
dnes můžeme zachraňovat děti ze skládek a slumů a poskytovat 600 dětem školní vzdělání a
každodenně i jídlo a základní hygienu. Misionářský pár Troy a Ginnete Doudy jsou za tuto pomoc a
spolupráci velmi vděční a pozdravují všechny dárce.

SLOVENSKO – Ekonomická krize udělala mnohým lidem tlustou čáru přes rozpočet. Na doporučení
jiných pastorů jsme se spojili se Stefanem Hornem, který se před lety přestěhoval do Košic, aby zde
založil romský sbor. Zjistili jsme že několik rodin je v tak tíživé situaci, že musí bydlet ve sklepích nebo
že několik rodin musí bydlet společně v 3 místnostech a dětem nemohou dávat svačinu a oběd do
školy. Prostřednictvím sboru pastora Horna jsme tedy dočasně pomohli 30 dětem, aby měly během
školního vyučování co jíst a nemusely hladově koukat na své spolužáky.
SÚDÁN – Naše pomoc šla v roce 2009 na 2 místa v jižním Súdánu, kde jsme pomohli místním
pastorům, kteří provozují sirotčince a školy na několika místech ve městech i vesnických oblastech.
UGANDA – KITGUM A OKOLÍ: Australská misionářka Irena Gleeson již téměř 20 let obětuje svůj život,
zdraví a bezpečí pro více než 8.000 dětí. Denně jim v několika školních budovách, které nechala
vybudovat, poskytuje vzdělání a každý školní den dává dětem dvě jídla. Snídaně a oběd jí v přepočtu
stojí 5,- Kč denně pro jedno dítě. Sice to není jídlo, které bychom jako západoevropané jedli, ale
dětem chutná a navíc jim poskytuje výbornou nutriční hodnotu. Česká kancelář FTH zde každý školní
den nasytí 800 dětí po celý rok.
UGANDA – KAMPALA: Pastor Salomon Mwesige zde mimo jiné provozuje v chudinské čtvrti školu pro
několik set dětí a každý školní den jim dává oběd. Díky štědrému daru surovin na dehydrované rizoto
obohacené vitamíny a minerály nás jedna porce rizota včetně dopravy stojí 1,- Kč. Česká FTH zde
každý školní den poskytne oběd všem dětem po celý rok. Navíc v listopadu zasáhly Ugandu včetně
hlavního města Kampaly silné deště a povodně. Pastor Salomon otevřel dveře svého sboru mnoha
lidem a poskytl jim nezbytnou pomoc také díky uskladněným potravinám pro školní děti.

DALŠÍ PROJEKTY FTH ČR USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2009
Česká FTH v roce 2009 financovala také jednorázové projekty v těchto zemích
FILIPÍNY A INDONÉSIE A SAMOA – Nepřízeň počasí, bouře a tajfuny způsobily obrovské povodně a
tisíce lidí se v mžiku oka ocitli bez domova. Sbory, které původně zakládal Dr. Lester Sumrall
(zakladatel organizace FEED THE HUNGRY) se staly útočištěm pro několik tisíc rodin na Filipínách a
v Indonésii. Kanceláře FTH okamžitě spojily své síly a finanční prostředky, abychom nenechali lidi
přespávající ve sborových budovách bez přikrývek, mýdla a základních potravin. Tato pomoc měla
úžasný vliv na místní komunitu a mnozí lidé z postižených rodin přijaly Krista a staly se jeho věrnými
následovníky.

Finanční zpráva za rok 2009 (údaje uváděné v Kč)

Na začátku roku 2009 byl stav v bance a pokladně následující:
528 988,84
2 597 757,63
3 126 746,47

Počáteční stav pokladny
Počáteční stav banka
CELKEM

V průběhu roku 2009 jsme přijali následující finanční částky:
1,53 jiné výnosy
149,00 neuhr. Faktury
32 123,33 kurz.zisk
499,97 přijaté úroky
4 222 821,64 přijaté dary
4 255 595,47 CELKEM PŘÍJMY

V průběhu roku 2009 jsme vydali následující finanční částky:
11 046,00spotřeba materiálu (papír, toner, notebook apod.)
24 008,00cestovné (pronájem vozu, služební cesty)
7 794,64ostatní drobné výdaje a fakturované služby
32 131,86ostat.služby (pronájem vozu, parkovné, st. Služby)
24 000,00nájem kanceláře
57 472,96Tisk + práce s letáky
36 896,00poštovné
20 350,00internet+telefon
291 326,00Odměny, mzdy + poj.
46 584,40jiné ost. Náklady- poplatky bank.
35 876,16kurzové ztráty
587 486,02celkové výdaje
4 218 584,08PŘÍSPĚVKY NA MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
4 806 070,10CELKEM

Poměr provozních nákladů / přijatých darů v roce 2008 byl 13,91%.
Na konci roku 2008 byl stav v bance a pokladně následující:
261 889,41

konečný stav pokladny

2 305 128,48

konečný stav banka

2 567 017,89

CELKEM

ROZPIS PŘIJATÝCH DARŮ V ROCE 2009
777
8

34 342,00 dary pokladnou
1 140 850,10 mylné variabilní symboly

111

1 124 516,33 Denně plné bříško

2901

122 799,75 Kampala - Uganda

2902

359 843,15 Nikaragua

2903

96 374,92 povodně ČR

2904

42 050,00 děti slovensko

2905

448 184,54 Súdán

2906

202 498,61 Filpíny Manila

2907

33 846,00 Samoa

2908

39 350,00 Indonésie

777

576 166,24 dle potřeby
4 220 821,64 CELKEM

ROZPIS ODESLANÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA POTRAVINOVÉ PROJEKTY V ROCE 2009
211 320,00 Libérie
274 716,00 Burundi
322 710,00 Uganda - Kitgum
412 620,00 Súdán
413 260,00 Súdán
345 950,00 Nikaragua
101 495,00 Uganda - Kampala
304 485,00 Uganda - Kitgum
148 696,00 Keňa - Kibera
278 805,00 Uganda - Kitgum
186 020,00 Libérie
186 020,00 Uganda
258 113,40 Filipíny - Manila
394 262,00 Burundi
357 760,00 Filipíny, Indonesie, Samoa
22 351,68 Slovensko
4 218 584,08 CELKEM

JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME!
Za FTH, n.f. Krmte hladové
Daniel Skokan, ředitel

