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- ze Stanov Samari , o.s.:
Ve spolupráci s orgány správy a dotčenými institucemi jsou základní cíle sdružení zejména tyto:
Zvyšování kvality života a zdraví obyvatel České republiky a ostatních zemí, kteří potřebují pomoc.
Teoretická i praktická realizace projektů napomáhajících rozvoji školní výuky a dosažení vzdělání, zejména v rozvojových zemích.
Organizace a poskytování nutné pomoci obětem ke zmírnění následků mezinárodních konfliktů, terorizmu a občanských válek, proti bídě, hladu,
chudobě apod.
Teoretická i praktická realizace sociálních a humanitárních projektů jak v ČR, tak i v zahraničí se zaměřením na práci s dětmi, postiženými, bezdomovci, 
sociálně ohroženými, uprchlíky a příslušníky jiných etnických skupin.
Uskutečňování poradenství, besed a dalších výchovných programů (sportovní, kulturní, humanitární apod.) pro různé typy škol a institucí nebo i jedinců, 
s důrazem na primární sociální prevenci.
Nabídka volnočasových aktivit zejména pro děti a mládež směřující k pozitivnímu ovlivnění způsobu jejich života např. organizováním kulturních  
a sportovních akcí.
Propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti, realizace a akreditace vlastních dobrovolnických programů, zajištění dobrovolnické  
pomoci.
Spolupráce s univerzitami a školami především při pořádání seminářů, přednášek, diskusních klubů, umožňování realizace praxe studentů, vedení 
bakalářských a diplomových prací studentů apod.
Vyvíjení osvětové činnosti a podporování výchovy orientované na oblast pomoci potřebným, formou přednášek a veřejných diskusí.
Doplňkový prodej výrobků, produktů a služeb vztahujících se k realizovaným sociálním a humanitárním projektům s cílem přiblížit a poznat životní  
a kulturní zvyklosti obyvatel příslušné oblasti.

Samari aktuálně pomáhá v pěti směrech reprezentovaných následujícími projekty.
- Paprsky naděje (Rays of Hope) 
Posláním projektu Paprsky naděje je podpora vzdělávání bengálských děti ze sociálně ohrožených rodin. Projekt zahrnuje vzdělávací program (Adopce 
na dálku, Pomoc pro skupinu dětí) a rekonstrukční, potravinovou a zdravotnickou pomoc více o pomoci.
- Dobrovolnické centrum Samari
Program nabízí zprostředkování bezplatné pomoci dobrovolníků klientům sociálně zaměřených organizací a potřebným jednotlivcům. Máme tři katego-
rie a to pravidelnou dobrovolnickou službu v regionu postiženým, seniorům nebo opuštěným dětem, dále pomoc v krizových událostech a zahraniční 
brigády. Více o dobrovolnickém centru.
- Samari sýpka
V rámci projektu Samari sýpka vytvářejí dáci svým pravidelným příspěvkem jakousi pomyslnou „sýpku“. Ta je k dispozici alespoň některým z těch,  
kteří v důsledku nemoci nebo přírodní katastrofy trpí tělesně, duševně nebo duchovně. Více informací 
- Pospolitost potrhlých poutníků (PPP) 
Zatímco některé oblasti světa postrádají dostatek jídla či oblečení, naše zeměpisné šířky trpí absencí smíchu a pohybu. Pospolitost potrhlých poutníků 
(PPP) chce nabídnout obojí a možná ještě trochu víc. 
- Zrnka moudrosti 
Pod názvem Zrnka moudrosti se skrývá nový projekt, který si klade za cíl šíření osvěty v nejrůznějších oblastech života.

Samari se snaží aktuálně reagovat na pomoc potřebným např. formou pomoci lidem v nouzi při mimořádných událostech (povodně apod.)

- můžete adoptovat dítě na dálku  
- můžete pracovat jako dobrovolník 
- můžete využívat dobrovolníky Samari ve vaší organizaci  
- můžete se stát se přidruženým členem Samari
- můžete se stát potrhlým poutníkem
- můžete přispívat do Samari sýpky
(více na www.samari.cz)

Spolupracujeme:
Maranatha, o.s - Praha
Pomoc bez hranic, o.s. - Brno
Manželé Vodákovi Zlín – manželské a rodinné poradenství, coaching apod.
Zlínský kraj
Magistrát města Zlína
UTB a další

Burešov 4886 
760 01 Zlín
www.samari.cz
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