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Slovo na úvod 

Vážení a milí příznivci, podporovatelé, přátelé,  

přinášíme vám výroční zprávu o činnosti obecně prospěšné společnosti ShineBean o.p.s. za rok 
2018. Jednalo se o 11. rok naší existence. Jsme velmi rádi, že můžeme kontinuálně naplňovat naše 
poslání a pokračovat v praktické pomoci konkrétním lidem v nouzi. 

V tomto roce jsme pokračovali v našich již zaběhnutých projektech v Keni i v Čechách. Dokončili 
jsme projekt „Globálně odpovědná města“, který navazoval na projekt „Naše město je globálně 
zodpovědné, vaše může být také“. Velkou radost nám dělá projekt „Školní tréninkové farmy“, který se 
krásně rozvíjí. 7. ročník festivalu Dun Dun, pořádaný ve spolupráci s Fairtradovým městem Litoměřice, 
byl úplně skvělý. 

Potřeba spolupráce s dobrovolníky i v tomto roce nebyla příliš velká. Osobně si myslím, že 
bychom měli výhledově opět více využívat potenciál a nadšení dobrovolníků. Považuji tuto formu 
spolupráce za oboustranně přínosnou. Náš tým zaměstnanců v tomto roce tvořily Iva Šimralová, Eva 
Krutílková, a Renata Rokůsková. Ráda bych touto formou poděkovala kolegyním za výbornou práci.  

V letošním roce zajistila cestu do Keni a pravidelný monitoring našich projektů Renata 
Rokůsková. Zvládla tam vše, co jsme naplánovali a ještě řadu dalších zajímavých aktivit. Například 
zahájila spolupráci s Fair Trade dílnou Smolart Selfhelp Group, která zpracovává mastek. 

 Více o pokračování a rozvoji našich projektů se dozvíte níže v konkrétních odstavcích 
věnovaných jednotlivým projektům. 

 

Mnoho zdaru do dalšího roku vám všem přeje 

Renata Rokůsková 

ředitelka ShineBean o.p.s. 

 



Poslání, cíle a principy 

NAŠE POSLÁNÍ  

Podporujeme lidi žijící v chudobě ke změně od pasivního očekávání pomoci 

 k aktivní zodpovědnosti za zlepšení situace. 

 

 

NAŠE CÍLE 

1.    Inspirace ke změně myšlení a úhlu pohledu v oblasti rozvojové spolupráce, k aktivnímu převzetí 
osobní zodpovědnosti vůči lidskému společenství a za konstruktivní využívání vlastních možností. 

2. Spolupráce zaměřená na odstraňování chudoby a jejích důsledků z globálního hlediska. 

3. Podpora vzdělání a celkové vzdělanosti zaměřená na děti, mládež i dospělé ohrožené chudobou. 

4. Podpora soběstačnosti, dlouhodobé udržitelnosti ekonomického rozvoje a pomoc při zahájení 
podnikatelských činností v rozvojových zemích. 

 

 

NAŠE PRINCIPY 

 
 

 „Jednejme s lidmi tak, jak chceme, aby oni jednali s námi.“ 
 

 

1. Vycházíme ze základních lidských potřeb (touha po štěstí, naplněném životu…) a základních lidských 
hodnot (spravedlnost, pravda, láska, pokora, soucit, odpuštění, tolerance, svoboda, zodpovědnost, 
poctivost…). Respektování a uplatňování těchto hodnot je otázkou naší osobní cti. 

2.  Nechceme zastávat sebestředné postoje, které vedou ke shromažďování majetku a vykořisťování. 
Naopak, přijímáme zodpovědnost za svoje činy a jejich dopady z globálního hlediska. 



3.  Přejeme druhým lidem takové dobro, o jaké usilujeme sami pro sebe. 

4.   Respektujeme platné zákony a nařízení zemí, ve kterých působíme. 

5. Nevyvíjíme žádné aktivity, které by bylo možné označit jako korupční, ani se do takových činností 
žádným způsobem nezapojujeme. 

6. Chováme se zodpovědně vůči těm, kterým se snažíme pomoci, i vůči těm, kdo nás podporují. 

7. Základním kritériem rozdělování pomoci je míra potřebnosti a vlastní aktivita příjemců. Dodržujeme 
nestrannost a rovný přístup. 

8. Nepřijímáme finanční ani jakékoliv jiné dary od fyzických či právnických osob, o kterých víme, že 
jednají v rozporu s morálními hodnotami, porušují platné zákony nebo provádějí činnosti, které jsou 
v rozporu s posláním a cíli společnosti ShineBean. 

9. Odmítáme manipulaci, agresi, násilí či zneužívání v jakékoliv formě. 

10. Jsme apolitickou organizací. Jsme otevřenou skupinou. 

 

 

 

 

 



Struktura společnosti 

 

V roce 2018 jsme již plně fungovali jako obecně prospěšná společnost. 20. 12. 2013 
vstoupila v platnost transformace na obecně prospěšnou společnost ShineBean o.p.s, která je 
právním nástupcem původní ShineBean, o.s. 

 

Zakladateli ShineBean o.p.s jsou: 
Ing. Petr Rokůsek 
Ing., Bc. Renata Rokůsková 
Ing. Tomáš Pikola 

 

Členy správní rady byli po celou dobu roku 2018: 
Mgr. Jitka Tomanová 
Mgr. Eva Krutílková 
Ing. Petr Rokůsek 

 

Členy dozorčí rady byli po celou dobu roku 2018:  
Ing. Tomáš Pikola 
Bc. Iva Šimralová Haidlová 
Ing. Hana Morávková 

 
Výkonnou ředitelkou byla jmenována Ing., Bc. Renata Rokůsková, která je zároveň statutárním 
orgánem ShineBean o.p.s 

 

 

ČINNOST SPOLEČNOSTI 

Správní rada se sešla v roce 2018 2 x. Post výkonné ředitelky zastávala Renata Rokůsková. 
V průběhu roku 2018 s námi spolupracovalo 12 dobrovolníků. Díky dotacím z ČRA jsme 
zaměstnávali na konci roku 1,7 zaměstnanců. V naší partnerské organizaci ShineBean Kenya 
pracoval jeden zaměstnanec a 3 dobrovolníci. 

 

 

 



Realizace projektů 

OTEVŘENÁ ŠKOLA 

Cílem projektu je odstranění bariér ze života dětí na cestě ke kvalitnímu vzdělání. Projekt 
zpřístupňuje vzdělání dětem z chudých rodin, které od nás i nadále dostávají uniformy a kozy. Prodej 
kůzlat jim pak umožňuje samofinancování dalších nákladů na vzdělání. Přičemž první kůzle předají svému 
spolužákovi. Tím se násobí řetězec pomoci. Projekt také zvyšuje kvalitu vzdělání pro všechny žáky 
partnerských základních škol. Zajišťujeme učebnice, vybavení škol a výhledově chceme vzdělávat i místní 
pedagogy.  

V roce 2018 se podařilo: 

• Pravidelně jsme podporovali 20 dětí ve studiu, přispívali jsme i na další jejich potřeby 
(jídlo, léky, ošacení) 

• Všechny pravidelně podporované děti byly v průběhu roku navštěvovány a jejich 
podporovatelé dostávali monitorovací zprávy 

• 4 potřebným dětem v Keni jsme předali kozy a uniformy. Naše dobrovolnice 
monitoruje podpořené děti v lokalitách Nyakach a Bondo a sleduje jejich úspěchy 
v chovu koz. Řada dětí rozmnožila své stádo, 10 dětí již mají kromě koz také krávy a to 
je již slušný kapitál. 

• Škola Barchando obdržela finanční podporu na nákup anglických knih a dalšího 
vybavení 

• Aktivně spolupracujeme se 4-mi keňskými školami, s dalšími 3 zůstáváme v přátelském 
kontaktu 

 

 

DARUJ PŘÍLEŽITOST 

Projekt „Daruj příležitost“ se zaměřuje na dospělé, ekonomicky aktivní obyvatele 
keňských vesnic. Klade si za cíl zvýšit kapacity těchto drobných podnikatelů skrze praktické 
vzdělávání, případně smysluplnou podporu rozjezdu jejich podniků. V letošním roce jsme 
pokračovali v přípravě na systematičtější podporu farmářů v oblasti Bondo. Tyto přípravy 
probíhaly formou jednání a monitoringu, abychom zjistili, jaká forma podpory a spolupráce 
bude nejefektivnější. Také jsme uskutečnili finanční podporu pro několik žen a 1 svépomocnou 
skupinu. 

Mezi těmi, kdo mají zájem se zapojit do projektu, pečlivě vybíráme. Hodnotíme úroveň 
jejich dosavadních ekonomických aktivit, míru zájmu a ochoty aplikovat získané poznatky do 
praxe Účastníci seminářů jsou nadále monitorováni a mohou využívat odborných konzultací 
v případě, že evidentně dobře uplatňují nabyté zkušenosti. 



Letos jsme uspořádali 2 jednodenní semináře pro žáky a učitele školy Ndere, kteří se 
věnují školní farmě. Tyto semináře byly zaměřen na odborné zemědělské znalosti a jejich cílem 
bylo zvyšovat odbornou kapacitu učitelů i žáků. Koordinátorka pak farmu pravidelně 
navštěvovala a pomáhala s plněním domluvených úkolů.  

V roce 2018 se podařilo: 

 Uspořádali jsme 2 jednodenní semináře pro žáky a učitele, kteří se věnují farmaření ve 
škole Ndere, 1 seminář pro členky svépomocné skupiny Smart women 

 Provedli jsme monitoring a evaluaci dosavadní spolupráce a dojednali jsme následné 
formy spolupráce s komunitami a školami. 

 Finanční podporu a mentoring obdrželo 6 žen a 25 žen ze svépomocné skupiny Smart 
women. Až na 1 ženu, všechny dobře rozvíjejí svůj započatý business 

 

ARTWORKSHOP 

Pokračujeme ve spolupráci se 4 – mi osvědčenými výrobními skupinami. Nově jsme 
zahájili spolupráci se svépomocnou skupinou Smolart, která opracovává mastek a je držitelem 
certifikátu Fair Trade. Nadále máme v nabídce široký sortiment zboží. Kromě dekorativních 
předmětů z mastku nabízíme i široký sortiment šperků. Ty jsou vyrobeny z různých materiálů, 
ale převážně z kostí, rohoviny, kokosu a papíru. 

Nejúspěšnější prodejní akce se opět uskutečnily především na festivalech v Zoo Dvůr 
Králové a Dun Dun, dále na jarmarcích a také na akcích škol, se kterými spolupracujeme. V ZOO 
Dvůr Králové jsme prodávali po dobu celých letních prázdnin. 

V roce 2018 se podařilo: 

 V letošním roce jsme realizovali 2 větší objednávky zboží z Keni, mastek a papírové 
korále- 

 Nadále spolupracujeme s 4 výrobními skupinami – samostatní kameníci a Smolart 
v Tabace, Single Mothers a Victourious v Kibeře. Celkem zadáváme příležitostně práci 
cca 30 –ti řemeslníkům 

 Výtěžek z prodeje výrobků významně přispívá k realizaci dalších projektů  
 Spolupracujeme s obchody Bona Fide a Zelená domácnost. 

 

AFRICKÉ VYHLÍDKY 

V roce 2018 se projekt věnovaný globálnímu rozvojovému vzdělávání, prezentacím a 
výstavám o Keni zaměřil především na realizaci festivalu Dun Dun. Ten jsme pořádali ve 
spolupráci s Fairtradovým městem Litoměřice. Letos se konal v parku Václava Havla 
v Litoměřicích a nabízel bohatý, pestrý a kvalitní program pro všechny věkové kategorie. 
Odpolední program patřil dětem a školním družinám. V průběhu odpoledne se přidávali rodiny 



a příznivci africké kultury, Fair Trade nebo jen zvědaví zájemci. V letošním roce se návštěvnost 
pohybovala okolo 500 lidí celkem. 

Festival byl zaměřen na propagaci Fair Trade a vyváženého pohledu na Afriku. V průběhu 
jsme vybírali stolní hry, které byly následně předány žákům v keňských školách. Na realizaci 
festivalu spolupracovalo 15 organizací a firem. Festival se stává již tradiční akcí v Litoměřicích. 
Děkujeme všem organizacím, firmám i jednotlivcům, kteří se na přípravě festivalu podíleli. 

 

V roce 2018 se podařilo: 

 Uspořádali jsme celkem 5 prezentací pro veřejnost, celkem se jich zúčastnilo cca 200 
lidí. 

 Festival Dun Dun navštívilo cca 500 návštěvníků. Na jeho realizaci spolupracovalo 15 
organizací, firem, škol a institucí 

 Proběhly 3 výstavy  - 2x  „Kde se šije férově“, 1x „Jeden den s Bantou“ 

 

ŠKOLNÍ TRÉNINKOVÉ FARMY 

 V roce 2018 jsme díky finanční podpoře od města Litoměřice, firem Jansen Display a 
Nano Energies a dalším individuálním dárcům mohli rozvíjet projekt „Školní tréninkové farmy“ 
v Keni. Jeho cílem je budovat při keňských venkovských školách tréninkové farmy, kde se 
studenti, jejich rodiče i další zájemci z komunity budou učit odborné teoretické i praktické 
znalosti o farmaření, aby se dokázali sami uživit prací na svých pozemcích. 1. farmu jsme 
vybudovali při základní škole v Ndere. Během 2. roku existence farmy dosáhli učitelé se svými 
studenty velkých úspěchů a prokázali zodpovědnost, zapálení a ochotu zapojit se svou prací.  
Úroda byla využívána pro školní kuchyni a na podporu chudých žáků školy. V tomto roce je již 
farma ve škole Ndere téměř soběstačná. 

 V roce 2018 jsme otevřeli 2. školní tréninkovou farmu a to ve škole Barchando. Tato 
farma od nás získala základní vybavení, jako nádrž na vodu, nářadí, osiva a také know - how. I 
zde se o farmu dobrovolně stará cca 50 starších žáků pod vedením svých učitelů. 

 Výhledově přidáme více teoretického vzdělávání a možnosti samostudia. Také zapojíme 
dospělé zájemce a následně budeme budovat další školní farmy, které se postupně specializují. 
Očekáváme, že „absolventi“ budou rozvíjet farmaření v okolních vesnicích a úspěšní farmáři 
přispějí k zpestření a zlevnění nabídky potravin na lokálním trhu. 



V roce 2018 se podařilo: 

 Pokračovali jsme v rozvoji 1. tréninkové školní farmy ve škole Ndere. Pomohli jsme se 
zlepšením závlahy, přívodem elektřiny, zaplatili jsme potřebnou expertní práci. Založili 
jsme ovocný sad a poskytli jsme škole další osiva. V průběhu roku byla dětem 
poskytována odborná podpora.  

 Během celého roku na ní pracovali 2 učitelé a cca 50 žáků  - dobrovolníků v době svého 
volna. Několik rodičů pomáhá s prodejem přebytků ze škonlí farmy. 

 Metodicky je vedl odborný lektor a koordinátorka projektu. Kromě průběžné praktické 
výuky byly uspořádány 2 celodenní semináře. 

 Na farmě byly pěstovány tyto plodiny: kukuřice, fazole, sukumawiki, batáty, 
podzemnice, cibule, mrkev, rajčata, lokální listové zeleniny, banány, napia tráva, 
banány, mango, papája, pomeranče 

 Úroda farmy byla využívána ve školní kuchyni a žáci 8. třídy tak mohli mít obědy 
zdarma. Část úrody byla prodána a z výtěžku byli podpořeni potřební žáci školy. 

 Založili jsme 2. tréninkovou farmu ve škole Barchando. Poskytli jsme škole základní 
vybavení – nádrž na vodu, odborné práce, nářadí, osivo. 

 Na této farmě pracují 2 učitelé a cca 55 starších žáků ve svém volnu. Farma má velkou 
podporu mezi rodiči, kteří se do jejího fungování také zapojují. 

 Na farmě Barchando byly pěstovány tyto plodiny: rajčata, sukumawiki, fazole, kukuřice, 
čirok, banány, napia tráva. 

 

GLOBÁLNĚ ODPOVĚDNÁ MĚSTA 

 Tento tříletý projekt navazuje na projekt „Naše město je globálně odpovědné“, který byl 
realizován v roce 2015. Tento projekt je finančně podpořen Českou rozvojovou agenturou. 
Klade si za cíl podpořit české samosprávy v jejich rozvoji globální odpovědnosti a staví na 
osvědčené spolupráci se zdravým a fairtradovým městem Litoměřice, se kterým úzce 
spolupracujeme. Projekt je určen dalším městům, která mají zájem rozvíjet Globální 
odpovědnost. Město Litoměřice je členem Národní sítě zdravých měst a pro svůj rozvoj používá 
metodiku Místní agendu 21, kde je globální odpovědnost měst konkrétně definovaná jako 
jedna z 10 –ti sledovaných oblastí. Litoměřice se v roce 2015 stali 2. městem v ČR, které 
dosáhlo nejvyšší kategorie a výborného ohodnocením právě v oblasti globální odpovědnosti. 
Jsme vděční, že máme takto skvělého partnera. 

 V rámci projektu jsme navázali spolupráci se 8 ti – mi městy a místními akčními 
skupinami. Dle jejich individuálních potřeb pro ně sestavujeme nabídku, která se skládá 
z konzultací, seminářů, propagačních materiálů, poskytování odborných informací, navázání 



spolupráce s jejich lokálními partnery nebo realizace akcí na podporu globální odpovědnosti 
apod.  

 Projekt byl realizován v letech 2016 – 2018.  

 
V roce 2018 se podařilo: 

 Spolupracovali jsme s 6 – mi městy a 2 MAS  

 Uspořádali jsme 5 odborných konzultací  

 Připravili jsme 2 návrhy Plánů rozvoje globální odpovědnosti pro 2 města 

 Dále jsme zrealizovali 15 programů GRV pro 362 žáků, 3 výstavy, 5 besed pro 136 
dospělých a 1 festival s účastí 500 lidí.  

 Vypracovali jsme metodiku „Jak rozvíjet globální odpovědnost měst, obcí a MAS“. Tuto 
metodiku jsme poskytli Národní síti zdravých měst a skrze ni všem zájemcům z řad 
jejich členům. 

 



Hospodaření společnosti 

ROZVAHA (v tis. Kč) 

AKTIVA Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 

Dlouhodobý majetek 0 0 

Krátkodobý majetek 250 264 

     Pohledávky 5 14 

          Jiné pohledávky 4 12 

          Odběratelé 1 2 

     Krátkodobý finanční majetek 245 250 

          Pokladna 32 99 

          Bankovní účty 213 151 

Úhrn aktiv 250 264 

   

PASIVA Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 

Vlastní zdroje -25 -21 

     Vlastní jmění 0 0 

     Výsledek hospodaření 222 4 

     Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta min.let -247 -25 

Cizí zdroje 275 285 

     Krátkodobé závazky 275 285 

          Dodavatelé 25 0 

          Ostatní závazky 200 200 

          Zaměstnanci 0 44 

          Závazky ze soc.a zdr.pojištění 0 18 

          Ostatní přímé daně 0 3 

          Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 50 20 

Úhrn pasiv 250 264 

 

 



VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč) 

NÁKLADY   k  31.12.2018 Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 
Celkem 

1.  Spotřebované nákupy a služby 
celkem 

705 0 705 

1.1.  Spotřeba materiálu 46 0 46 

1.2.  Služby celkem 659 0 659 

1.2.1. Výdaje v Keni 451 0 451 

1.2.2. Poštovné a internet 12 0 12 

1.2.3. Cestovné 71 0 71 

1.2.4. Náklady na reprezentaci 1 0 1 

1.2.5. Ostatní služby - subdodávky 62 0 62 

1.2.6. Nájem a ostatní služby 62 0 62 

2. Osobní náklady celkem 751 0 751 

2.1. Mzdové náklady 583 0 583 

2.2. Zákonné sociální pojištění 168 0 168 

3. Ostatní náklady 30 0 30 

3.1. Jiné ostatní náklady 30 0 30 

Náklady celkem 1486 0 1486 

 

   

 

   

VÝNOSY  k  31.12.2018 Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 
Celkem 

Tržby za vlastní výkony a zboží 74  0 74  

Tržby za vlastní výrobky 62 0 62 

Tržby z prodeje služeb 12 0 12 

Zúčtované fondy 0 0 0 

Přijaté příspěvky 461 0 461 

Dary 461 0 461 

Provozní dotace 955 0 955 

Dotace ČRA 900 0 900 

Dotace Město Litoměřice 55 0 55 

Výnosy celkem 1490 0 1490 

Daň z příjmů 0 0 0 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ   4 
 

 

 



Poděkování 

 
Za výsledky, kterých dosahujeme, jsme vděční našim partnerům a jejich podpoře. 

   
Děkujeme, že společně přispíváme ke zlepšení životních podmínek těch, kdo to potřebují. 

 
 

 

 HLAVNÍ PARTNEŘI 

                                                

       

  

DÁLE NÁS PODPOŘILI… 

Financemi a službami: 

Česká rozvojová agentura, Jansen Display s.r.o., Nano Energies a.s., město Litoměřice, Tegyma 
s.r.o., ZŠ Masarykova Litoměřice, ZŠ U Stadionu Litoměřice 

Barešová Anna, Bedrníková Michaela, Boháč Richard, Březovská Lenka, Civínová Jana, Čapková 
Monika,  Falta Petr, Hišer Josef, Fišerová Hana, Fišerová Miluše, Haicová Zdena, Hermann Petr, 
Holá Lenka, Hoeger Sussan a Martin, Horkých Bohumil a Jarka, Horvathová Jana, Hrušková 
Radka, Kišová Petra, Klusák Jaroslav, Koláčková Olga, Konečný Jarek, Kovářová Hana, Kubešová 
Jana, Kučerová Monika, Langovi Markéta a Tomáš, Lejsková Lenka, Lubuská Lucie, Miléř Tomáš, 
Mrvková Eva, Munčinských Kamila a Roman, Novotná Jaroslava, Obare Maurice Otunga, 
Pelantovi Michala a Petr, Petrskovská Jana, Podrazská Denisa, Rokůsková Renata, Sazečkovi 
Danka a Jaroslav, Skořepová Magdalena, Smetanová Petra, Šimralová Iva, Šipková Hana, 
Štolcová Radka, Švehlová Slavomila, Trejbalová Marcela, Tykvová Eva, Tym Antonín, Váchová 
Jana, Vargová Jana, Vomáčková Martina, Zajíčková Renata, Voříšek Jan, Wangle Veronika 
a Jason, Žukauskas Aivaras  



Slovo na závěr 

 

SLOVO NA ZÁVĚR 

 

 Rok 2018 byl rokem nových příležitostí, rokem kdy jsme zhodnocovali již nabyté 
zkušenosti a rozvíjeli jsme mnohá partnerství. Novou výzvou a radostí se pro nás stal projekt 
„Školní tréninkové farmy“ a nové příležitosti pro spolupráci s farmáři v Keni. 

 Rok 2018 nám přinesl mnoho inspirativních setkání s novými lidmi, kteří naši činnost 
obohatili a kterých si vážíme. Jsme velmi vděční nejen novým partnerům, příznivcům, 
podporovatelům a přátelům, ale i všem, kdo nás svými sympatiemi provázejí již delší dobu. 
Přejeme všem příznivcům ShineBeanu, aby je ShineBean ani v příštích letech nezklamal, ale 
přinášel radost a užitečnou práci nejen v Čechách, ale i v Keni. 

 

KONTAKT 

 

ShineBean o.p.s. 
Sídlo organizece: Osvobození 839/19;  412 01  Litoměřice, ČR 
E-mail: contact@shinebean.org                                     Web: www.shinebean.org 
IČ: 22690000 
 
Bankovní spojení: UniCredit Bank, Náměstí Republiky, 110 00 Praha 1  
Číslo účtu: 210 733 3074 / 2700                           Číslo účtu veřejné sbírky: 9830 9830 / 0300 

 


