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Samari, z.s.

Humanitární nezisková organizace Samari,  založená  5. října 2007  ve Zlíně, zprostředkovává a

poskytuje pomoc potřebným lidem nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jejím posláním je

pomáhat těm, kteří si sami pomoci nemohou. Zaměřuje se především na:

podporu vzdělání chudých bengálských dětí – projekt Paprsky naděje

realizaci a rozvoj dobrovolnictví – projekty Dobrovolnického centra Samari

propagaci zdravého životního stylu – projekt Klub zdraví Samari 

okamžitou pomoc lidem v nouzi – projekt Samari sýpka

Samari, z.s.   je zapsán ode dne 1.1.2014 ve spolkovém rejstříku vedeným u Krajského soudu

v Brně pod spisovou značkou L 12720.

Organizační struktura Samari, z.s.

Předsedkyně: Ing. Hana Strouhalová

Zakládající členové: Ing. Petra Nováková, Ing. Hana Strouhalová, Mgr. Petr Andrýsek, Mgr. Milan

Javora, František Tomanec

Členská schůze:  Ing.  Petra Nováková,  Ing.  Hana Strouhalová,  Mgr.  Petr  Andrýsek,  Mgr.  Milan

Javora, Mgr. Alena Rusová

Kontrolor: Ing. Eva Ludvíčková



DOBROVOLNICKÉ CENTRUM SAMARI 

Vedoucí projektu: Ing. Petra Nováková, Hana Czvalingová, Dis.

Projekt podporují: Zlínský kraj, Ministerstvo vnitra ČR, Continental Barum s.r.o., individuální dárci

Dobrovolnictví představuje významný  pomyslný most mezi těmi, kteří by rádi pomáhali a těmi, 

kterým je tato pomoc určena a kteří ji potřebují. Dobrovolník je člověk, který je ochotný bez nároku 

na finanční odměnu věnovat kousek svého volného času potřebným lidem. 

Dobrovolnické centrum Samari má tři programy akreditované Ministerstvem vnitra České republiky,

ve kterých se zaměřuje na pomoc lidem ve Zlínském kraji. K 31.12.2017 evidovalo dobrovolnické 

centrum 38 aktivních dobrovolníků. Ti mají možnost realizovat se ve 13 přijímajících sociálních 

zařízeních ve Zlínském kraji.

Akreditovaný program Děti a mládež 

Dobrovolníci tráví svůj volný čas s dětmi z azylového domu nebo v nízkoprahových klubech s děti

a mládež. Představují pro děti kamarády, se kterými si hrají, povídají, chodí na procházky, do kina,

učí se spolu, píší domácí úlohy apod.  Pro dítě je velmi důležité, když je mu věnována bezvýhradní

individuální pozornost. 

V průběhu roku 2017 došlo k významnému rozvoji programu individuálního doučování školních 

dětí. Doučování dětí a pomoc s přípravou na školu ale i další volnočasové aktivity, rozvíjející 

mimoškolní a zájmy dětí, je zabezpečováno dobrovolníky Samari, především vysokoškoláky. 

pracujícími ženami i seniory. S dětmi vytipovanými sociálními pracovnicemi a Azylovým domem se 

řeší nejen školní příprava, ale i sociální komunikace a dovednosti. Připravujeme je i jazykově - AJ, 

NJ a RJ. Činnost s dětmi klade zvýšené nároky na počty dobrovolníků, časovou náročnost, ale i 

nalezení vhodných prostor k doučování.  Úzce zde spolupracujeme s UTB Zlín. Výuka probíhá v 

domácnosti dětí, v učebně Samari i v prostorách UTB Zlín. 

V rámci programu Děti a mládež evidovalo dobrovolncké centrum k 31.12.2017 14 dobrovolníků.

Akreditovaný program Senior 

Většina našich dobrovolníků navštěvuje seniory a věnuje jim svoji pozornost. Společně si s nimi

čtou, luští křížovky, chodí na procházky, vedou různorodé kroužky nebo přednášky, vzpomínají a

povídají  si.  To jsou jen některé z možností,  jak mohou dobrovolníci  zpříjemnit  pobyt  seniorům

v jednotlivých domovech. 

V rámci programu Senior evidovalo dobrovolncké centrum k 31.12.2017 20 dobrovolníků.

Akreditovaný program Handicapovaní 

Cílem tohoto programu je začlenit handicapované děti i dospělé do společnosti. Dobrovolníci  jsou

především kamarádi, kteří vedou rozličné kroužky, pomáhají v kreativních dílničkách, povídají si a

hrají  různé hry.  Pomáhají  také s běžnými životními  situacemi – cesta do zaměstnání,  nákupy,



návštěvy různých úřadů atd.

V rámci programu Handicapovaní nevidovalo dobrovolnické centrum k 31.12.2017 4 dobrovolníky.

Všem dobrovolníkům Samari je poskytováno odborné školení, supervize, pojištění, psychologická

podpora a vyšetření,  úhrada poplatku za výpis z Rejstříku trestů a dalších výdajů spojených s

dobrovolnickou činností.

Dobrovolnické centrum Samari,  z.s.  a dobrovolnické akce jsou spolufinancovány Ministerstvem

vnitra ČR a Zlínským krajem.

PAPRSKY NADĚJE

Vedoucí projektu: Ing. Petra Nováková

Projekt podporují: individuální dárci a sponzoři

Bangladéš patří mezi nejchudší státy světa. V této asijské zemi žije více než 40 % populace pod

hranicí  chudoby.  Školní  docházka  je  sice  povinná,  ale  přesto  pro  mnoho  obyvatel  reálně

nedosažitelná. Gramotnost populace nedosahuje ani 50 %. Je to díky neexistenci škol na venkově

a velkým výdajům za školné,  které si  rodiny nemohou dovolit.  Přitom vzdělání  může pro  děti

znamenat lepší budoucnost. Jenže k získání vzdělání jsou zapotřebí peníze. A právě projekt s

názvem Paprsky naděje pomáhá chudým dětem z Bangladéše vzdělání získat.

Číslo účtu: 218 695 925 /0300

 

Podpora individuálního vzdělání dětí

V roce 2017 mělo své české a slovenské sponzory 71 dětí  z  chudých bengálských rodin:  15

denních školáků,  3  sirotci  a  53 internátních studentů.  Tyto  děti  díky svým sponzorům mohou

navštěvovat  vesnické a internátní  školy na celém území Bangladéše.  Mezi  základní  předměty,

které se ve školách učí, patří bengálština, matematika, etika a angličtina. Ze sponzorského daru

pohybujícího  je  dětem hrazeno  školné,  uniforma,  školní  pomůcky,  jídlo,  případné  ubytování  a

lékařské ošetření  i  další  nutné potřeby dítěte.  V roce 2017 došlo  ke  změně výše školného u

denních školáků z 460 na 600 Kč, u internátních z 640 na 800 Kč a u sirotků z 800 na 980 Kč. Tato

změna byla způsobena dlouhodobě nepříznivým kurzem dolaru. 

V roce 2017 bylo na podporu vzdělání  bengálských dětí  do Bangladéše odesláno 394 tis.  Kč

(17302 USD).

 Spolupracující organizace: Bangladesh Children´s Sponsorship and Services (BCSS), koordinátor

Shohag Toton Boidya.



Podpora provozu slamové školy Paddardia

Druhý způsob vzdělávací pomoci je zaměřen na celé školní skupiny dětí a jejich školy. Sponzoři

mohou podpořit svým darem slamovou školu Paddardia určenou pro nejchudší děti. Slamová škola

Paddardia se nachází v chudinské čtvrti Dháky a byla otevřena 2. září 2012. V současnosti chodí

do pěti tříd 192 dětí, které se učí bengálštinu, matematiku, angličtinu, nauku o zdraví, všeobecné

znalosti a kreslení. O výuku dětí se starají dvě učitelky – Joya Bain a Anjona Dass. 

V loňském roce se škola přestěhovala do větších a lepších prostorů. Nyní mají děti k dispozici i

pitnou vodu a záchod. Nájemné se přitom zvedlo pouze nepatrně. 

Prostředky získané od dárců byly použity na platy učitelek, pronájem budovy, byly také zakoupeny

potřebné školní pomůcky – sešity,  knihy, tužky, tabulky, křídy atd. Děti také začaly dostávat ve

škole ovocnou svačinu ve formě banánu a teplý oběd. Dětem byly darovány teplé deky, zimní

bundy, hygienické potřeby, zejména zubní kartáčky a pasty,drobné dárky k vánocům.

V roce 2017 byla na provoz slamové školy Paddardia předána z výnosu první  veřejné sbírky

částka ve výši 300 tis. Kč. 

Koordinátor: MUDr. Milan Moskala 

KLUB ZDRAVÍ SAMARI 

Koordinátorka Klubu zdraví Samari: Ing. Petra Nováková, Hana Czvalingová, Dis.

Projekt podporují: Statutární město Zlín, Senior Beat klub Zlín, Optimal finance s.r.o.

Pro všechny příznivce zdravého životního stylu je určen Klub zdraví Samari. Přednášky vedené

odborníky  se  konají  každou  první  středu  v  měsíci  (kromě  července  a  srpna)  od  18  hodin  v

prostorách  vegetariánské  restaurace  Prašád.  Od září  2017  se  přednášky konají  v  prostorách

spolupracující organizace Senior Beat klub Zlín. Součástí akce je i ochutnávka zdravé, především

vegetariánské stravy. 

Cílem je ukázat,  že zdravý životní  styl  není  náročný ani  drahý.  Na přednáškách Klubu zdraví

Samari se mohou návštěvníci setkávat jak s odborníky, tak se stejně smýšlejícími laiky, vyměnit si

své názory, zkušenosti a přitom všem ochutnat zdravá jídla.  Klub zdraví Samari byl založen 15. 9.

2009.  Vstupné na přednášky se nevybírá.  Návštěvníci  mohou,  dle  vlastního uvážení,  věnovat

sdružení malý příspěvek na provoz.

SAMARI SÝPKA

Vedoucí projektu: Mgr. Alena Rusová

Projekt podporují:individuální dárci

Pomoci lidem v nouzi mohou všichni. Projekt Samari sýpka představuje pohotovostní fond, jehož

prostředky mohou být využity k okamžité pomoci.  Dárci mohou přispívat hmotnými i  finančními

dary. Číslo zvláštního účtu je 221 290 435 /0300.



V případě potřeby přiloží ruku k dílu také krizoví dobrovolníci Samari. 

V roce 2017 byla ze Samari Sýpky čerpána finanční pomoc ve výši 5 tis. Kč. K  31.12.20176 bylo

k čerpání pro potřebné ze Samari sýpky k dispozici téměř 57 tis. Kč. 

VEŘEJNÉ SBÍRKY

Veřejná sbírka pro zahraničí

Veřejná sbírka je určena především na potravinovou, zdravotnickou a rekonstrukční pomoc lidem

v chudých oblastech Bangladéše, Ukrajiny a Rumunska. Sbírka probíhá od 1.11.2014 a je zřízena

na dobu neurčitou. Sbírka je průběžně podporována přednáškami o rozvoji školy Padardia ale také

o životě v Bangladéši, které prezentuje  Mudr. Milan Moskala a výstavami.

V roce 2017 byl na provoz slamové školy Paddardia určen mimo jiné výnos první veřejné sbírky ve

výši 300 tis. Kč.

K 31.12.2017 byla na účtu částka 29 tis. Kč. 

Číslo účtu: 218 288 609 /0300

Veřejná sbírka pro Českou republiku

Veřejná  sbírka  na  pomoc  potřebným,  zejména  pro   případ  škod  způsobených  přírodními

katastrofami v České republice, probíhá od 1.1.2013 a je zřízena na dobu neurčitou. 

V roce 2017 nenastal důvod k použití finančních prostředků sbírky k účelu, pro který byla založena.

K 31.12.201 bylo na účtu sbírky 77 Kč.

Číslo účtu: 231 197 664 /0300

Nové významné projekty 2017

Ve spolupráci  s Nadací  ČEZ Samari,  z.s.  poskytlo příspěvek rodině s postiženým chlapcem v

projektu Pomoc autistickému chlapci ve škole a v každodenním životě. Rodině bylo předáno 70 tis.

Kč od Nadace ČEZ na úhradu terapeutických a školních aktivit a pomůcek, které by mu jinak byly

nedostupné. 

Na základě úspěšného umístění v programu ČSOB pomáhá regionům 2017 – jarní výzva obdrželo

Samari,  z.s.  příspěvek  od  Fóra  dárců,  z.s.  ve  výši  49  tis.  Kč.  Tento  příspěvek  byl  určen  na

financování projektu Senioři dětem, který v sobě spojuje spolupráci a vzájemnou pomoc školáků a

seniorů. Na tomto projektu se současně finančně podílelo také Statutární město Zlín dotací ve výši

10 tis. Kč. V roce 2017 bylo vyčerpáno 14 tis. Kč z celkové částky.

Děti  a  senioři  se  scházejí,  vzájemně  se  učí  a  spolupracují  (školní  látku  ale  také  moderní

technologie a IT), hrají si, chodí na výstavy a procházky, prostě si užívají společný čas užitečně

pro obě skupiny. Projekt pokračuje v roce 2018.



HOSPODAŘENÍ SAMARI, z.s., V ROCE 2017

Rozvaha (k 31.12.2017 v tis. Kč)

Označení Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
účetního období účetního období

1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0
A I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0
A II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 95 95
A III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
A IV. Oprávky k dlouhod. majetku celkem -95 -95

B. Krátkodobý majetek celkem 502 451
B I. Zásoby celkem 31 31
B II. Pohledávky celkem 23 8
B III. Krátkodobý finanční majetek 448 412
B IV. Jiná aktiva celkem 0 0

Aktiva celkem 502 451

Označení Pasiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
účetního období účetního období

1 2
A Vlastní zdroje celkem 430 403
A I. Jmění celkem 413 345
A II. Výsledek hospodaření celkem 17 58

B. Cizí zdroje celkem 72 48
B I. Rezervy celkem 0 0
B II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0
B III. Krátkodobé závazky celkem 72 48
B IV. Jiná pasiva celkem 0 0

Pasiva celkem 502 451

Výkaz zisků a ztrát (k 31.12.2017 v tis. Kč)

Náklady Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

1 2 3

A. Náklady 392 13 405

A I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 217 4 221

A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, 

zboží, vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého majetku 0 0 0

A.III. Osobní náklady celkem 156 0 156

A.IV. Daně a poplatky celkem 0 0 0

A.V. Ostatní náklady celkem 14 0 14

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a

opravných položek celkem 0 9 9

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 5 0 5

A.VIII
.

Daň z příjmů celkem 0 0 0

Náklady celkem 392 13 405



Výnosy za činnost Hlavní Hospodářská Celkem

1 2 3

B. Výnosy 432 31 463

B.I. Provozní dotace 194 0 194

B.II. Přijaté příspěvky celkem 196 0 196

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 14 14

B.IV. Ostatní výnosy celkem 42 0 42

B.V. Tržby z prodeje majetku celkem 0 17 17

VÝNOSY CELKEM 432 31 463

C Výsledek hospodaření před zdaněním 40 18 58

D Výsledek hospodaření po zdanění 40 18 58

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem těm, kteří nás v roce 2017 podporovali. Dík patří zejména 

dobrovolníkům, kteří věnovali velkou část svého volného času a pomáhali potřebným. Nesmíme 

zapomenout ani na “adoptivní rodiče”, kteří pomáhali zlepšit život dětem na druhé straně 

zeměkoule - v Bangladéši. Chtěli bychom poděkovat také dárcům a sponzorům, bez jejichž 

pomoci a finanční podpory bychom nemohli pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. 

Mezi naše dlouhodobé dárce a podporovatele patří m.j. DEKORA s.r.o., COMINFO,  a.s., PILANA 

Knives s.r.o., Continental Barum s.r.o., Kaufland ČR., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, DIMATEX 

CS, spol. s r. o., , KODIAK print s.r.o., Lakšmí s.r.o.

Velmi si vážíme také podpory projektům Samari od Ministerstva vnitra ČR, Zlínského kraje a 

statutárního města Zlín. V roce 2017 jsme nově spolupracovali a za tuto spolupráci děkujeme 

Nadaci ČEZ v projektu Pomoc autistickému chlapci (dar 70 tis. Kč) a společnosti Fórum dárců, z.s.

v projektu Senioři dětem (dar 49 tis. Kč). 

Děkujeme mnohokrát  všem dobrovolníkům,  přátelům,  spolupracovníkům a  příznivcům Samari,

kteří nám fandili a podporovali nás v dobré věci. 

Kontakty

Samari, z.s.

Burešov 4886

760 01 Zlín

777 808 777, 775 702 866

samari@samari.cz

ucetni@admac.cz

číslo provozního účtu: 218288537/0300

mailto:ucetni@admac.cz
mailto:samari@samari.cz
http://www.utb.cz/
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