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Drazí přátelé,
rok 2008 byl především rokem pro Barmu. Ničivý cyklón postihl již tak vlastní vládou sužované
obyvatele. Navzdory politické situaci v Barmě a navzdory tomu, že média opakovaně hlásila, jak
nejsou humanitární pracovníci vpuštěni do Barmy, byl náš americký kolega v úplně prvním letadle,
které v Barmě po katastrofě přistálo. Měli jsme tak zprávy z první ruky a mohli jsme okamžitě začít
pracovat na pomoci postiženým. Místní pastoři se stovkami věřících z Barmy riskovali a pomáhali
nezištně v postižených oblastech. Desetitisícům lidí bylo pomoženo. Tisíce lidí poznalo Krista jako
zachránce pro věčný život a zapojili se v místních církvích. Někteří pastoři a vedoucí za to následně
zaplatili svou svobodou, když byli zatýkáni a vyslýcháni. Naše modlitby jsou tedy s nimi. S těmi
odvážnými, kteří věděli co riskují a přesto se vztáhli k postiženým s pomocí. A tak tvůj dar a tvé
modlitby, milý příteli, jsou tak mocným nástrojem. Ujišťují lidi postižené katastrofou o Boží lásce a
také ujišťují věřící, kteří v postižených oblastech slouží, že nejsou sami. Že je zde tělo Kristovo – církev
– s láskou i se štědrostí.
V roce 2008 FTH ČR pomáhalo také v Libérii a Burundi. Zapomenuté kousky světa, kde chudoba a
hlad vládnou a zotročují lidi. Zde lidé žijí na nejnižší ekonomické úrovni. Zde si hlad vybírá svou krutou
daň na zdraví a na životech. A zde díky tobě mnozí zažili Boží lásku tím nejpraktičtějším způsobem.
Proto ti z celého srdce děkuji.
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 2008

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.
Kolika dětem denně pomáháme (čísla za všechny kanceláře FTH), za lomítkem na kolik dětí přispívá
česká kancelář FTH:
Uganda 4,470/1.600
Thajsko 460/0
Burundi 1.920/1.920
Haiti 2.200/0
Indonésie 35/0
Indie 1,100/0
Keňa 1,500/1.500
Swazijsko 5.753/0
Columbie 550/0
Peru 300/0
Súdán 920/300
Libérie 632/300
Kambodža 520/0
Celkem každý den celá mezinárodní organizace FTH sytí 20.360 dětí, z toho Česká pobočka 5.620
dětí denně. Mimo to bylo pomoženo dalším desetitisícům lidí jednorázově.
Česká republika v roce 2008 podporovala v rámci projektu Denně plné bříško následující místa:
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. Chceme
proto jeho zdroje doplnit, aby 1.500 dětí mělo stále zajištěný každodenní oběd, který je ve většině
případů jejich jediným jídlem.
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. Česká FTH zde každý školní den poskytuje oběd všem 250 dětem po celý
rok.
SÚDÁN – Pastor Charles Stanley vede křesťanský sbor, sirotčinec, školu pro 300 dětí a zemědělskou
farmu. Poskytli jsme jim prostředky na potraviny pro sirotky i pro děti ve škole. Díky zemědělskému
projektu mají děti některé čerstvé potraviny z farmy, která je zdrojem obživy pro místní lidi, ale také
místem vzdělávání jak pro místní tak i pro starší studenty. V roce 2008 byl klid na farmě a ve škole
narušen útokem rebelů, ale nakonec byli rebelové částečně zajati a část jich utekla znovu mimo
území Súdánu
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. Prostředky na tento project se
vybíraly na konci roku 2008 a odchází z ČR až v roce 2009, proto nejsou zobrazeny v rozpisu
odeslaných příspěvků ve finanční zprávě níže, ale budou uvedené až ve finanční zprávě za rok 2009.
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.

DALŠÍ PROJEKTY FTH ČR USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2008
Česká FTH v roce 2008 financovala také jednorázové projekty v těchto zemích
BARMA – Jak jsme uvedli v úvodu této zprávy, jednou z největších výzev na rychlou operativní pomoc
byla v roce 2008 Barma. Na vzdory překážkám, hlavně díky pomoci barmských církví a obětavých
věřících jsme byli schopní pomáhat v nejpostiženějších místech říční delty, kam se v podstatě jiné
humanitární organizace neměly šanci dostat.
BENIN – Ve spolupráci s Leonardem Tothino, který je prezidentem sdružení 30 křesťanských sborů a
organizací, jsme distribuovali potraviny v několika sirotčincích a utečeneckých táborech
ve venkovských oblastech Beninu.
NIGER – Americká kancelář v Nigeru pravidelně podporuje potravinami křesťanskou službu v Nigeru.
Kvůli jednorázovému výpadku příjmů požádali českou kancelář FTH o jednorázový přípsěvek pro
Niger.

Finanční zpráva za rok 2008 (údaje uváděné v Kč)

Na začátku roku 2008 byl stav v bance a pokladně následující:
190 264,00
1 898 540,44

počáteční stav pokladny
počáteční stav banka

2 088 905,12

CELKEM

V průběhu roku 2008 jsme přijali následující finanční částky:

1 249,50
6 308,00
15 726,54
319,79
384 774,00
4 396 680,29
4 805 058,12

PŘÍJMY V ROCE 2008
jiné výnosy
neuhr. faktury
kurz.zisk
přijaté úroky
ostatní příjmy pokladnou
přijaté dary
CELKEM PŘÍJMY

V průběhu roku 2008 jsme vydali následující finanční částky:
37 304,50
35 964,94
9 555,20
24 000,00
43 721,50
33 117,00
81 188,36
246 990,00
43 213,30
2 095,79
557 150,59
3 216 114,68
3 773 265,27

VÝDAJE V ROCE 2008
spotřeba materiálu (papír, toner . Notebook apod.)
cestovné (pronájem vozu, služební cesty)
fakturované služby
pronájem kanceláře
tisk + práce s letáky
poštovné
internet+telefon
odměny, mzdy, odvody spojené se zaměstnanci
poplatky bank.
kurzové ztráty
celkové výdaje
PŘÍSPĚVKY NA MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
CELKEM

Poměr provozních nákladů / přijatých darů v roce 2008 byl 12,67%.

Na konci roku 2008 byl stav v bance a pokladně následující:
528 988,84
2 597 757,63
3 126 746,47

konečný stav pokladny
konečný stav banka
CELKEM

ROZPIS PŘIJATÝCH DARŮ V ROCE 2007
Denně plné bříško DPB
mylné VS
Libérie
Barma
Burundi

Propagace
Dle potřeby
CELKEM

111
2801
2802
2803

333
777

1 004 266,09
1 534 231,42
347 846,13
321 892,00
659 031,36

4 682,00
524 731,29
4 396 680,29

ROZPIS ODESLANÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA POTRAVINOVÉ PROJEKTY V ROCE 2008
11.1.2008
11.1.2008
15.1.2008
17.1.2008
7.3.2008
10.3.2008
7.5.2008
21.5.2008
22.5.2008
1.9.2008
3.10.2008
1.12.2008

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

166 553,70 Kč
182 635,98 Kč
194 986,00 Kč
215 808,00 Kč
416 025,00 Kč
200 352,00 Kč
329 540,00 Kč
489 150,00 Kč
162 810,00 Kč
257 175,00 Kč
273 975,00 Kč
327 104,00 Kč

BENIN bez VS
NIGERIE bez VS
UGANDA 111
UGANDA 111
LIBERIE 2801
UGANDA 111
UGANDA 111
BARMA 2802
BARMA 2802
UGANDA 111
KITGUM 111
KAMPALA 111

3 216 114,68

CELKEM

