
Drodzy Przyjaciele z Polski

Centrum Edukacji  Dziecięcej  TAATA jest  szkołą  dla  sierot  poświęconą  umacnianiu  młodszego
pokolenia  Ugandy  w  Afryce.  Fundacja  wspiera  dzieci  bezdomne  i  sieroty  dając  im  lepszą
przyszłość. 

Obecnie pracujemy w dwóch różnych lokalizacjach. Są to Namakwekwe i nasza nowa inwestycja w
Kamokoli. W Namakwekwe jest niewielki obiekt szkolny, w którym płacimy miesięczną kwotę za
użytkowanie gruntów. Tutaj uczęszcza do szkoły ponad dwieście dzieci i około trzydziestu sierot. 

Druga lokalizacja znajduje się tuż za miastem, w centrum ubogiej wsi w Kamokola. Udało nam się
zakupić  tę  nieruchomość  z  darowizn.  Niestety,  jako  organizacja  non-profit  bardzo  trudno  jest
zgromadzić środki potrzebne do ukończenia w tym miejscu drugiego budynku. Niewielka kwota
otrzymywanej przez nas opłaty z wolontariatu i darowizn pozwala nam płacić czynsz istniejącego
już  pierwszego  budynku  szkolnego,  płacić  niewielkie  wynagrodzenie  dla  nauczycieli,  a  także
zakupić niezbędne rzeczy, takie jak jedzenie i materiały szkolne dla dzieci. 

Po ukończeniu drugiego budynku będziemy mogli przenieść całą organizację Tataa Kids do naszej
nowej  witryny  w  Kamokoli.  Pozwoliłoby  to  wykształcić  w  jednym  miejscu  blisko  czterysta
zagrożonych dzieci. 

Drugi  budynek  szkoły  zapewniłby  znacznie  większą  przestrzeń  w  klasie,  dzięki  której  trzysta
pięćdziesiąt  uczniów  mogłoby kształcić  się  w  jednym miejscu.  Ostatecznie  pozwoliłoby to  na
całkowite  wycofanie  się  z  pierwotnego  terenu  w Namakwekwe  i  zmniejszyć  koszty  najmu  za
użytkowanie gruntu.  Pieniądze,  które byłyby zaoszczędzone, pozwolą nam dalej  rozwijać nową
szkołę i sierociniec.

WIZJA

Mamy wizję kolejnej fazy rozbudowy naszej szkoły-sierocińca i mamy nadzieję, że wygenerujemy
wystarczająco dużo środków, aby ukończyć jej budowę na własnym terenie. Chcemy całkowicie
przenieść swoją działalność z wynajętych nieruchomości, by przejść do niewykończonej jeszcze
inwestycji w Kamakole i zaoszczędzić w ten sposób pieniądze na opłacanie czynszu za dzierżawę
gruntów wNamakwekwe. 

Obecnie  w  niewykończonej  szkole  w  Kamokole  nauczyciele  prowadzą  zajęcia  dziećmi  na
podłodze, lub w ławkach z których wystają drzazgi. Klasy, to ceglane ściany, które nie są jeszcze
osłonięte. Nauczyciele ostrzą ołówki maszynkami do golenia, a pomocnicy w salach biegają od
drzwi do drzwi pytając nauczycieli, czy są w stanie pożyczyć dodatkowe ołówki. Jedna sala jest bez
stołów i krzeseł, więc studenci siedzą na zakurzonej macie na ziemi. 

Wyprowadzka  z  wynajętych  nieruchomości  i  na  posiadane  przez  nas  grunty  pozwolą  na
prowadzenie  wynajmu  dwóch  innych  nieruchomości  przeznaczonych  na  żywność  dla  dzieci,
ulepszeń sal lekcyjnych - takich jak nowe meble i niezawodne ostrzarki oraz wynagrodzenia dla
nauczycieli i lekarzy.  Opłaty miesięczne wynoszą łącznie 1 milion czterysta czterdzieści tysięcy
(1,440 000) UGX (400 USD). 

Wraz  z  różnymi  ulepszeniami  w  szkole  mamy  także  zamiar  wygospodarować  fundusze  na
wynajęcie do pomieszczeń zabiegowych, schroniska i nowe grunty dla gospodarstwa zwierzęcego. 

Jednakże  te  ulepszenia  są  możliwe  tylko  wtedy,  gdy  jesteśmy  w  stanie  wyjechać  z  dwóch
wynajmowanych  nieruchomości  i  w  pełni  na  swój  własny grunt.  Kiedy kolejna  faza  budynku



zostanie  ukończona,  szkoła  przejdzie  na  własność,  którą  posiadamy,  dlatego  też  ukończenie
następnej fazy naszej wizji jest niezwykle istotne.

Najważniejszy jest niedokończony budynek. Pierwsza warstwa cegieł jest ukończona w budynku,
ale potrzebny jest najwyższy poziom cegieł. Po zakończeniu budowy zostaną dodane cztery nowe
sale lekcyjne, biuro i skrzydło zabiegowe.

Kolejną  fazą  jest  kontynuacja  naszej  wizji.  Jesteśmy  świadomi,  że  edukacja  jest  w  stanie
udowodnić  następne  pokolenie  Ugandy  i  chcemy  zrobić  wszystko,  aby  pomóc  studentom,
zwłaszcza  tym,  którzy  są  bezdomni.  Chcemy  zatrudnić  jak  największą  liczbę  pracowników;
Obecnie zatrudniamy 31 pracowników i pragniemy stworzyć możliwości pracy dla wielu innych.
 

Wszystkie  darowizny  będą  dotyczyć  kontynuacji  budowy  niedokończonych  sal  lekcyjnych,
biurowych i leczniczych. Fundusze będą wspierać ukończenie budowy, a także naszą wizję TAATA
Kids.  Mamy  nadzieję,  że  pewnego  dnia  powstanie  akademik  dla  sierot,  poprawi  się   jakość
żywności,  wyposażenia  meblarskiego  i  szkolnego  oraz  powstanie  hodowla  zwierząt  w  celach
mikrofinansowych  (inny  sposób  na  generowanie  dodatkowych  funduszy  na  poprawę  jakości
szkoły), a także zapewnienie pożywienia dla uczniów w czasie posiłków. 

Oprócz  tego  chcemy  poszerzyć  wizję  o  pensjonat  (dom  wolontariusza),  w  którym  goście/
wolontariusze nie będą musieli płacić tygodniowych czynszów, co pozwala na dodatkowe fundusze
dla wolontariuszy-  pieniądze,  które mogą przechodzić na potrzeby dziecka zamiast na potrzeby
właściciela  (ochotnicy  obecnie  płacą  4  USD  dziennie  za  jeden  pokój).  Warto  zauważyć,  że
opracowaliśmy również program uprawnień kobiet, który działa jako mały przychód dla szkoły i
zubożałych dzieci. Poprzez wspieranie TAATA Kids nie tylko wspierasz młode pokolenie Afryki,
ale również wspierając troskę o kobiety.
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