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Poděkování
Děkujeme našim přátelům, podporovatelům z Evropy i z Indonesie,
spolupracovníkům z Lomboku, a dobrovolníkům, kteří se v roce 2017 podíleli
na činnosti Spolku Sekolah Pogem. Oceňujeme vaši energii, dovednosti i váš čas,
který jste věnovali lepší budoucnosti dětí na Lomboku a rozvíjení spolupráce mezi
Lombokem a Českou republikou.

Cíle Spolku Sekolah Pogem
Cílem Spolku je dbát na zkvalitňování úrovně vzdělávání dětí na ostrově Lombok,
a to zejména formou příspěvků na provoz škol a zvyšování kvalifikace zaměstnanců škol
na ostrově Lombok a vysíláním dobrovolných učitelů do škol a sdílením zkušeností ve
vzdělávací oblasti. Činnost Spolku je založena na dobrovolné aktivitě a Společném zájmu
jeho členů.

Orgány asociace
Předseda – statutární zástupce:
Marcel Žitník
Spolek je dále tvořen členy, Andreou Stárkovou a Filipem Žitníkem. Ti se starají
o koordinaci činnosti spolku a dobrovolníků. Jejich působení je také na bázi
dobrovolnictví.

Činnost Spolku Sekolah Pogem v roce 2017
Výukové programy
Škola Petiwung
Od ledna do března jsme realizovali výukové programy ve škole ve vesnici
Petiwung. Výuka zahrnovala především lekce angličtiny ale i další předměty.
Výtvarná, hudební a sportovní výchova a lekce plavání. V březnu byl zorganizován
výlet pro žáky školy do Selong Blanak.
Škola v Kabulu
Od ledna do března a od listopadu do konce roku, pravidelná výuka angličtiny
v kurzu LPPM ve škole v Kabulu. Organizace mimoškolních zábavných aktivit pro
předškoláky. Dále organizace tématických výletů, aktivit s entiromentální tématikou
a dalších kurzů, např. kurz fotografování.
Škola v Sande
Pravidelná výuka angličtiny na kurzech ve škole ve vesnici Sande, a to v měsících
leden až březen a listopad až prosinec.

Spolupráce s Intensive English Course ve vesnici Tolot-Tolot
V listopadu náš spolek zahájil spolupráci s Intensive English Course ve vesnici TolotTolot. Od prosince jsme v tomto kurzu pravidelně vedli výuku angličtiny. Dále jsme
instituci podpořili při náboru nových žáků ve školách.
Spolupráce s English Rinjani Course
V prosinci náš spolek navázal spolupráci s English Rinjani Course pana Jumirima.
S cílem provádět v místních kurzech výuku angličtiny, od ledna 2018.

Působení dobrovolníků
Hlavní koordinátorkou dobrovolníků byla v roce 2017 Andrea Stárková, která také
lektorovala kurzy angličtiny, organizovala akce pro žáky a studenty a zároveň
vyhledávala další vhodné kandidáty na rozvoj spolupráce.
Spolupráce s panem Putem, dobrovolníkem z Lomboku, který poskytuje technickou
podporu a první seznámení s Lombokem dobrovolníkům z Evropy, kteří se účastní
našich programů. Pan Put vyzvedává dobrovolníky z letiště, ukáže a naučí je jízdu
na skůtru, a seznámí je s Lombokem. Put je pro dobrovolníky dostupný během jejich
pobytu jak po telefonu tak osobně a rád jim pomůže nebo vysvětlí jakékoliv jejich
dotazy.
V březnu jsme v rámci našich projektů na Lomboku přivítali první dobrovolnici
Kateřinu Dýckovou. Na Lomboku působila dva měsíce. Po seznámení se
s prostředím a zaškolením učila angličtinu především v odpoledních kurzech ve
škole v Petiwungu.

Spolupráce s Pedagogickou Fakultou Univerzity Hradec Králové
V listopadu jsme zahájili spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec
Králové. Předmětem spolupráce je možnost využití stipendijní podpory pro studenty
univerzity působící na Lomboku v rámci dobrovolnických programů spolku spojených
s výukou.

Další aktivity
Výstavba WC ve škole v Kabulu
Koordinace stavby WC a přívodu vody ve škole v Kabulu. Stavba WC a přívodu vody
byla financována z dobrovolných příspěvků obyvatel vesnice Kabul a okolí. Spolek
hrál roli koordinátora a stavebního dozoru, a také jsme přiložili ruce k dílu. Tento
„projekt“ probíhal od konce března do června.

PR a média
Webové stránky
Založení webových stránek skolavraji.org s cílem podpořit dobrovolnické programy
a oslovování individuálních dárců.
Založení instagramu
Založení a provozování instagramu. Tuto platformu jsme zvolili jako ideální kanál
pro komunikaci se studenty vysokých škol v Čechách i zahraničí, kteří jsou
potenciálními dobrovolníky pro naše programy.

Hospodaření spolku
V roce 2017 proběhly veškeré aktivity spolku bez finančních toků spojených se
spolkem samotným. Členové spolku pracují na bázi dobrovolnictví. Z toho důvodu
nehradí žádné pravidelné členské poplatky.
Zprávu o hospodaření doplňuje daňové přiznání za rok 2017. Daňové přiznání
dokládá, že v roce 2017 spolek hospodařil s nulovými výdaji i příjmy.
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